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APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação e alegria que venho apresentar o produto 
de estudos e pesquisas realizadas por profissionais dos três pontos de 
nosso Círculo: Direito, Educação e Psicologia.

A coragem e ousadia dos autores que compõem esta obra são mo-
tivos de orgulho maior para os organizadores, que aceitaram o desafio 
ora proposto de buscarem pontos de encontro entre tais ciências, desta-
cando as imensas possibilidades de diálogos entre elas.

O resultado não poderia ser melhor, vez que fomos brindados com 
a participação de advogadas e advogados, pedagogas e pedagogos, psi-
cólogas, professoras, professoras, professores, estudantes, especialistas, 
mestres e doutores, empreendidos na busca de ideias e propostas de in-
terdisciplinaridade a fim de promover o desenvolvimento humano.

Ao longo do caminhar de 18 (dezoito) Capítulos, nosso Círculo 
de Três Pontos encontrará variadas vertentes, múltiplas interseções, e 
observaremos a existência de pontes entre um artigo e outro, havendo 
ao menos uma linha – por vezes, mais de uma – que promoverão novos 
diálogos, novos giros.

Inaugurando a presente coletânea, temos o belo trabalho de 
Ana Flávia dos Santos e Emerson Luiz Marschall, trazendo em 
“EDUCAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES EM TEMPO DE 
PANDEMIA – COVID-19” um estudo sistematizado das questões acerca 
da educação durante este período pandemia, destacando-se a importân-
cia de a comunidade escolar ter que se reinventar, organizar-se e perce-
ber-se como espaço de possibilidade com o uso da tecnologia digital e 
afins.

Em seguida, temos o brilhante encontro da uma profissional da 
Psicologia com outra do Direito. As autoras, irmãs gêmeas, Ana Luísa 
Bolívar do Monte Malachias e Isabel Bolívar do Monte Malachias, 
em “DIREITO NA ESCOLA E A PRESENÇA DE PSICÓLOGO NO 
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AMBIENTE ESCOLAR – UM DEBATE NECESSÁRIO SOBRE 
CIDADANIA, FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE E EDUCAÇÃO” apre-
sentam o valor de levar às escolas de ensinos fundamental e médio o estu-
do de noções de Direito e a participação de psicólogos naquele ambiente, 
como instrumento de fomento à reflexão, conhecimento de direitos fun-
damentais do cidadão e autoconhecimento, essenciais ao desenvolvimen-
to dos estudantes.

Ainda na trilha do destaque do diálogo entre as ciências em tela, 
em prol de educação de qualidade, encontramos a belíssima pesquisa dos 
advogados Andreza Sena Couto e Pedro Henrique de Oliveira Martins, 
exaltando a necessidade de valorização da busca por ferramentas tecno-
lógicas em prol do acesso à educação e efetivação de tal direito social, 
discorrendo sobre os “DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
NO ÂMBITO EDUCACIONAL EM UM CONTEXTO PANDÊMICO E 
MARCADO PELA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA”.

Em outro diálogo entre o Direito e a Psicologia, este apresenta-
dor, muito bem acompanhado das pesquisadoras em Direito, Annache 
Valverde Rocha Diniz e Silva e Rully Valverde Rocha Diniz Silva, mer-
gulha nas instigantes sustentações feita no plenário do Tribunal do Júri e 
os encantos persuasivos ante ao Conselho de Sentença. No trabalho “DO 
PROCESSO DE PERSUSÃO COMO INSTRUMENTO DA PLENITUDE 
DE DEFESA TÉCNICA NO TRIBUNAL DO JÚRI” buscamos demonstrar 
o manejo de técnicas oriundas do processo de persuasão, característico 
da Psicologia Comportamental de Skinner, demonstrando que a plenitu-
de de defesa técnica vai bem além do extrajurídico quando da tentativa 
de convencimento dos jurados.

Continuando na esteira do Direito, Bárbara Lemos Dutra enrique-
ce a presente obra com dois interessantes e reflexivos trabalhos sob o an-
teparo do Direito da Criança e do Adolescente. O primeiro, em parceria 
com Leonardo Rodrigues Arcos, chama-nos a atenção acerca dos maus 
tratos perpetrados pelos pais aos filhos infantes. Em “A LEI 13.010/2014 
EM DECORRÊNCIA DO MAU USO DO PODER FAMILIAR: Um Estudo 
Sobre a Limitação entre o Cuidado e o Castigo”, os autores lembraram de casos 
de crianças assassinadas pelos pais, como Isabela Nardoni (2003-2008), 
Bernardo Boldrini (2003-2014) e o pequeno já eHenry (2017-2021), para 
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destacar o valor da “Lei da Palmada” e a efetivação dos direitos e garan-
tias dos menores frente ao exercício do poder familiar.

Na sequência, Bárbara Dutra une-se a Melyssa Gutierrez 
Kapp Ribeiro para, em semelhante disciplina de pesquisa, estudar a 
“PEDOFILIA E OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE 
CRIANÇA E DE ADOLESCENTE NA INTERNET”, os males decorrentes 
da pornografia infantil disseminada no meio digital, o tratamento dado 
ao problema pelo ordenamento jurídico e a fragilidade da legislação bra-
sileira quanto ao exercício punitivo a tais condutas, frisando a importân-
cia de informação e ações educativas de conscientização aos riscos da 
internet a crianças e adolescentes.

Nossas parceiras na organização desta obra, as Mestras Rebeca 
Freitas Ivanicska e Bruna Beatriz da Rocha, unidas ao Polícia Penal 
e Pedagogo Raniere Almir Stelmo, apresentam o belo trabalho acerca 
do “O IMPACTO DAS DROGAS NO BRASIL: SOCIEDADE E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS”, frisando como o tráfico de drogas afetam a socie-
dade brasileira e como é de fulcral importância o empreendimento de 
esforços o combate desse mal que assola o país.

Para fazer nosso Círculo girar e mudar a perspectiva de pesquisa, 
as autoras Camila Beltrão Medina, Cláudia Regina de Freitas, Laís 
Pereira Costa Souza e Raquel Leite Canali trouxeram um interessantís-
simo estudo sobre como a inteligência é concebida na configuração so-
ciocultural atual. “(RE) PENSANDO O CONCEITO DE INTELIGÊNCIA 
A PARTIR DE TRÊS QUESTIONAMENTOS: INTELIGÊNCIA UMA 
DEFINIÇÃO UNÍSSONA OU PLURAL, INTELIGÊNCIA SOB A ÓTICA 
DA TEORIA CHC E COMO A INTELIGÊNCIA PODE SER CONCEBIDA 
NO CENÁRIO SOCIOCULTURAL DA ATUALIDADE” buscou mostrar 
como – e se é possível – mensurar a inteligência e como pode ser com-
preendida hodiernamente, aproximando ciência do cotidiano, saber teó-
rico do senso comum.

E por falar em inteligência, nosso Círculo de Três Pontos dá um novo 
giro inovador para unir Direito e Educação, buscando assento na Música 
para promover o Ensino Jurídico. Em “A TRANSDISCIPLINARIDADE 
NO ENSINO JURÍDICO: UM DIÁLOGO ENTRE A MÚSICA E O 
DIREITO”, Débora Hellen de Araújo Maciel e Frederico de Andrade 
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Gabrich trazem os versos de Belchior para acalentar a pesquisa sobre as 
conversas entre Música e Direito, encantando o leitor com novas possibi-
lidades de ensino jurídico. Com a ideia de que “o passado é uma roupa 
que não nos serve mais” (“Velha Roupa”, BELCHIOR, 1976), os autores 
inovam ao apresentar a inserção da música ao ensino das ciências jurídi-
cas, a partir de múltiplas possibilidades.

Logo em seguida, em um texto altamente reflexivo, rico de 
ideias sociológicas e convidativas ao pensar, Érica de Souza Machado 
e Rogério Mendes de Lima trazem à baila os “FUNDAMENTOS E 
CONTRADIÇÕES DA RELAÇÃO EDUCAÇÃO E TRABALHO NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA”. Nesta brilhante pes-
quisa, os autores discorrem sobre a dialética entre o desenvolvimento do 
ensino profissionalizante e a dicotomia que envolve a mera reprodução 
de força de trabalho e o esforço de formação de trabalhadores com senso 
humano e crítico.

Novamente instigantes e igualmente reflexivos, os referidos autores 
se unem a Renata Francisco Dias para escrevem “A COMPLEXIDADE NO 
ENSINO MÉDIO: POR QUE FALAR DE AFETIVIDADE NOS PROCESSOS 
PEDAGÓGICOS”. Com base no Paradigma da Complexidade, no qual o 
homem e os seus contextos são elementos que necessitam ser compreen-
didos na sua totalidade e não sob uma ótica fragmentada, este trabalho 
busca discutir o papel da afetividade em sala de aula, na medida em que o 
aprendizado se estabelece não apenas em base cognitivas, mas, também, 
em aspectos mais subjetivos.

Também complexa é a relação entre o real e o oficial nas relações 
de trabalho em sociedades calcadas em bases familiares, mormente em 
período pandêmico. O Professor, Advogado e Ator profissional, Everson 
Soto Silva Brugnara, também organizador da presente obra, em parceria 
com a Mestra em Linguística Líbia Mara da Silva Saraiva, comparti-
lhou conosco um fruto de sua ampla pesquisa acerca da relação entre 
trabalho real e prescrito. No Capítulo “ENTRE O REAL E O PRESCRITO 
DO TRABALHO EM CONTEXTO DE PANDEMIA: O TRABALHADOR 
PARENTE EM EMPRESAS FAMILIARES”, os autores buscaram de-
monstrar que o empregado familiar, principalmente em regime de home 
office, encontra bastante dificuldade em equalizar o trabalho que lhe é 
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prescrito com o que realmente exerce, recaindo-lhe, no mais das vezes, 
uma carga acima do esperado, em razão de seu vínculo familiar com a 
fonte de trabalho.

E por falar em família, o Professor Fábio Gomes Paulino nos 
congratula com seu estudo “A MEDIAÇÃO FAMILIAR EM CASOS DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL: DA PALAVRA QUE FERE A PALAVRA QUE 
CURA”. Como uma exaltação ao afeto, liame primário que une família, o 
autor chama a atenção aos tristes conflitos familiares decorrentes, essen-
cialmente, da prática da alienação parental e a possibilidade solução con-
flitos familiares por meio da mediação. De forma quase poética, propõe 
o uso da palavra mediadora como cura de dores afetivas entre familiares, 
tendo, inclusive, a mediação familiar como ferramenta contra a alienação 
parental.

Na sequência desse constante giro do Círculo de Três Pontos, a 
Professora e Advogada Letícia Cristina Gonçalves Rosa, promoven-
do novo diálogo entre Direito e Psicologia, vem trabalhar o “ASSÉDIO 
MORAL NAS RELAÇÃO DE TRABALHO: ASPECTOS JURÍDICOS E 
PSICOSSOCIAIS”. Aqui aprenderemos de forma verticalizada sobre o as-
sédio moral e, a partir das digressões acerca das consequências psíquicas 
e jurídicas, bem como os métodos que visam coibir tal prática, observare-
mos como o Direito do Trabalho tão bem se comunica com a Psicologia, 
possibilitando a busca de instrumentos para propiciar “um ambiente de 
trabalho saudável e sem violência”.

Na perfeita linha de construção, reconstrução e evolução, até aqui 
observada nos trabalhos propostos, esta obra é presenteada pelo estu-
do dos Professores Pollyana Dias Sales de Almeida e Márcio Bonini 
Notari, que trouxeram “O AMBIENTE ESCOLAR E A IMPORTÂNCIA 
DO PAPEL PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO E AFIRMAÇÃO DA 
IDENTIDADE DO SUJEITO TRANSGÊNERO”. Mais que um estudo ge-
nerizado, voltado à diversidade sexual, esta pesquisa é quase uma ode 
aos Direitos Humanos e o efetivo exercício do direito à dignidade e res-
peito, transitando pela doutrina dos direitos fundamentais, da personali-
dade, do princípio da dignidade humana, do uso do nome social como 
forma de autoreconhecimento, alcançando a louvável constatação da 
necessidade de construção de um ambiente escolar como espaço público 
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garantidor da diversidade de gênero e sexualidade, a fim de “desenvolver 
o enfrentamento articulado ao preconceito contra os transexuais”.

A complexa teoria da infração penal e seus truncados conceitos, 
presentes na descrição analítica substratos do crime, é novo pano de fun-
do para o encontro do Direito e da Psicologia no estudo trazido por este 
apresentador. Em “A PSICOLOGIA DO FENÔMENO DA VONTADE E 
IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO DO DOLO NA TEORIA 
DA INFRAÇÃO PENAL”, busquei elementos na filosofia existencialista 
de Schopenhauer e na psicologia existencial de Jean-Paul Sartre e Rollo 
May para trabalhar o fenômeno da Vontade e sua relação com o elemen-
to volitivo do dolo, qual seja, a vontade. Nesta análise, observamos que 
querer é poder, e “o quereres” de Caetano não é apenas poesia, mas um 
ponto de partida para análise do elemento subjetivo do dolo, essencial à 
configuração da conduta delitiva.

Em um encontro de alto nível promovido por uma Especialista, 
um Mestre e um Doutor, assistimos ao encontro dos três pontos de nos-
so Círculo em “MULTIDIMENSIONALIDADE NA PRÁTICA: UMA 
REVOLUÇÃO EDUCATIVA”. Reunindo Psicologia, Educação e Direito, 
Raqueline Pereira das Neves, Valdoir Pedro Wathier e Vinícius 
Edilberto Prinstrop nos encontram ao iniciarem lembrando que essas 
três ciências podem ser entendidas, respectivamente, como eu, nós, to-
dos. A visão revolucionária de multidimensionalidade, contraposta à 
ideia de um modelo de sociedade fundada numa figura plana, linear e 
limitada, é o chamariz desta incrível e rica pesquisa, que aponta os bene-
fícios de uma promoção educacional baseada em critérios que fomentem 
o desenvolvimento de boa saúde mental, aliada ao amplo acesso à justi-
ça. Notoriamente um estandarte do Círculo de Três Pontos.

Para encerrar brilhantemente essa ciranda, a especialista em 
Psicopedagogia Clínica e Institucional e Neuropsicopedagogia, Regiane 
Neves, colore nosso giro de ideias e múltliplos diálogos contando his-
tórias. Em verdade, traz “A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS USADA 
COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA DURANTE AS AULAS VIRTUAIS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL”, a fim de demonstrar que o processo de apren-
dizagem, tanto na forma virtual quanto presencial, apresentam suas 
complexidades e na primeira maneira, exige-se um exercício maior do 
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educador, sendo a contação de histórias aos pequenos estudantes uma 
importante ferramenta para o desenvolvimento infantil.

A sucinta indicação dos textos aqui reunidos foi apenas um con-
vite ao leitor para se unir a esta multiplicidade de diálogos entre Direito, 
Educação e Psicologia. 

O esforço de cada autor ao aceitarem o desafio de compartilharem 
estudos interdisciplinares, e confiarem suas pesquisas à nossa proposta, 
acreditando, como nós, organizadores, no poder da comunicação entre 
ciências diversas em prol do desenvolvimento humano, é digno de nosso 
sincero e respeitável agradecimento.

Ao leitor, ofertamos o convite para vir conosco girar neste Círculo 
de Três Pontos.

Contagem/Tiradentes/Belo Horizonte-MG, outubro de 2021.

Pytti Valverde Rocha Diniz Silva



PREFÁCIO

“Num mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo.”
Antoine de Saint-Exupéry

No Século XX, o mundo conheceu um escritor que fora imortali-
zado em suas doces – e sábias – palavras. Era também um belo ilustrador, 
dando formas às ideias que se mesclavam ao imaginário de seus leitores. 
Foi ainda um exímio piloto de seu famoso avião P-38 Lightning, cortando 
os céus europeus. Uniu seu amor pela aviação, seu talento no desenho e 
seu dom com a escrita para encantar o mundo, para girar pelo globo, para 
fazer círculos de emoções ao redor de todo o planeta.

Cruzou desertos com seu motor, ilustrando-os com traços pueris. 
E com seus três pontos, matou sua sede de amigos, fazendo vários, cati-
vando multidões, tocando milhões de corações.

Antoine de Saint-Exupéry estampa lindamente o céu de possibili-
dades de interseções de três linhas, três perspectivas, três áreas distintas. 
Disse o escritor francês que “é o espírito que conduz o mundo e não a inteli-
gência”. O espírito da vontade de inovar, de reconstruir, desconstruir, de 
se reinventar. 

Nesta obra coletiva, trinta e três autores se uniram para demons-
trar, em dezoito capítulos, que o encontro do Direito, da Psicologia e 
da Educação, para fomentar ideias para o desenvolvimento humano e 
oferecer ao leitor o resultado do diálogo de áreas diversas, das quais, mes-
mo diferentes, autônomas, tornam-se maiores, mais substanciais, quando 
viajam juntas, a partir de pontos de contato científico.

Três vertentes, três estandartes, múltiplas visões, formando todos 
um Círculo de Três Pontos, capaz de instigar o pensamento crítico à in-
terdisciplinaridade e as facetas de seus benefícios. 

O estudo isolado de uma ciência já traz ao ser humano vanta-
gens fulcrais ao seu desenvolvimento. Se feito em comunhão de outras, 
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tornando-as amigas, parceiras, partes de uma mesma circunferência, há 
de se vislumbrar resultados ainda melhores, seres ainda mais evoluídos.

Em nosso deserto, a sede é multifacetária. Sede de união, de ami-
gos, de frutos. Sede de saber, de conhecer, de poder fazer, juntos, um 
mundo melhor. Há fartura de querer. E queremos, primeiramente, convi-
dar o leitor ao resultado de nossa união.

Nosso maior querer é poder ter você, querido leitor, como mais 
uma parte de nosso Círculo de Três Pontos.

Pytti Valverde Rocha Diniz Silva



EDUCAÇÃO: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES EM 
TEMPO DE PANDEMIA - COVID-19

Ana Flávia dos Santos1
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INTRODUÇÃO
Milhares de pessoas em todo o mundo passaram meses em iso-

lamento social. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou que o mundo estava passando por uma pande-
mia. Dentro de três meses e meio após o anúncio, houve 9.454.051 ca-
sos COVID-19 confirmados e quase 500.000 mortes em todo o mundo 
(WHO, 2020).

Vivenciamos uma crise sem precedentes. A chegada da pandemia 
do coronavírus trouxe-nos uma nova ordem, que apontou novos rumos 
para a humanidade. No Brasil, além da grave crise de saúde, também 
vivemos uma profunda crise política e econômica. Para entender esse 
momento, precisamos conversar com o turbilhão de sensações e senti-
mentos, com o encaminhamentos teóricos  e práticos para clarear e aju-
dar a encontrar a ordem neste momento caótico. 

Agora, a teoria e a prática traz a reflexão sobre o momento da 
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Subseção Contagem. Pós Graduada em Trabalho e Processo do Trabalho pela 
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denciária IEPREV, Proprietária do escritório de advocacia ANA SANTOS advo-
cacia e Assessoria jurídica E-mail: anaflaviassantos@yahoo.com.br. 

2 Professor Emerson Luiz Marshall, arte-educador, fotógrafo, graduado pela Es-
cola de Design – UEMG, graduado em Processamento de Dados e Informação. 
Especialização em Educação de Jovens e Adultos – PROEJA / Coordenador da 
Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Contagem.
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pandemia, especialmente a educação na era COVID-19, mas também a 
gerar outras possibilidades e outros eventos no contexto da educação. O 
que importa agora, não é “nem vencer o caos nem fugir dele, mas convi-
ver com ele e dele tirar possibilidades criativas” (GALLO, 2008, p. 49).

Durante a pandemia, novas relações emocionais e profissionais fo-
ram criadas e receberam novos significados. Muitas pessoas começaram 
a trabalhar online; as famílias passaram a viver em vários conflitos todos 
os dias; as pessoas se afastaram de seus entes queridos para se protegerem 
entre si; muitas pessoas continuaram suas atividades, porque são essen-
ciais, e muitos por não terem escolha e outras por não acreditarem que o 
vírus da COVID seria real. 

Em qualquer caso, esta é uma nova realidade apresentada. Mas e 
a escola? Como caminhar em isolamento? Qual é o impacto da epidemia 
na educação? Professores que viveram todas estas dificuldades, como 
prosseguir com esta nova realidade? Quais são os impactos e desafios do 
isolamento em escolas, educandos e professores?

O PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(IBGE, 2018), aponta em seus dados que 20,9% dos domicílios brasilei-
ros não têm acesso à internet, isso significa cerca de 15 milhões de lares. 
Em 79,1% das residências que têm acesso à rede, o celular é o equipa-
mento mais utilizado e encontrado em 99,2% dos domicílios, para muitas 
famílias sendo o único equipamento para acesso. Não podemos desconsi-
derar é que as casas das classes altas têm uma estrutura privilegiada para 
o desenvolvimento de atividades escolares e casas da classe média tem 
um a estrutura básica para o acesso. 

Porém, as residências das classes populares se configuram, em ge-
ral, com poucos cômodos na casa, onde convivem várias pessoas, onde 
poucos são assalariados e muitos trazem uma renda per capta de apo-
sentadorias e serviços informais no mercado de trabalho tornando assim 
difícil a dedicação dos educandos às atividades escolares. A pesquisa TIC 
Kids Online Brasil (CETIC, 2019) mostra que 11% das crianças e ado-
lescentes de 9 a 17 anos não têm acesso à internet, correspondendo a 3 
milhões de pessoas, sendo que 1,4 milhão nunca teve acesso à rede de 
dados. Esses dados trazem à tona os desafios da educação no período da 
pandemia, que é o acesso das pessoas à rede de internet banda larga para 
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continuarem aprendendo e ensinando e literalmente mantendo o vínculo 
com a escola.

E nesta realidade, este artigo, tem o objetivo de suscitar algumas 
reflexões sobre educação remota, (educação online) e sobre as possibi-
lidades e os desafios do uso das tecnologias digitais na educação para a 
formação destes sujeitos apontando para a criticidade, a possibilidade do 
fazer, de repensar a oportunidade como prática, da valorização do ser hu-
mano, de ser autônomo, de sua identidade, projetando assim o exercício 
da cidadania e do valor a vida neste momento tão difícil.

DESAFIOS

Esta pandemia da COVID-19 impôs uma quarentena a toda so-
ciedade. Trazemos aqui momentos distintos e a experiência da vivência 
também. O primeiro momento é de olhar para dentro, ressignificando o 
contexto da educação neste momento pandêmico, a solidariedade neste 
momento atípico com as famílias das vítimas e experienciando sentimen-
tos, emoções, angustias, instabilidade, medo e a perda. E ainda assim as 
expectativas de retornos entre todos os cidadãos da sociedade em altos 
picos de mortalidade, com números de infectados exponencialmente e 
ainda assim sermos produtivos, quadro este presente. 

O segundo momento de olhar para fora (BAKHTIN, 2000), trazer 
um novo olhar, até de isolamento, de distância do problema para poder 
explicar os acontecimentos, está vivência a partir do professor, no fazer 
docente, e no educando fora do espaço físico da escola. Nesse movimen-
to de sentido e interpretação, assim, vamos refletir sobre a educação neste 
momento e compartilhar nossas reflexões uns com os outros.

A pandemia da COVID-19 trouxe grandes desafios para professo-
res e educandos. Como manter contato (vínculos) com os educandos sem 
estar no mesmo espaço? Como usar as tecnologias de informação e co-
municação para aprender e ensinar? Em termos de acesso à Internet e co-
nexões de qualidade, como caminhar com essas tecnologias em um país 
tão desigual? Estes são questionamentos que nos inquietam e apontam 
outras possibilidades que possam superar o modelo tradicional, bancário 
(FREIRE, 2011) de educação e nos fazem pensar sobre novas possibili-
dades educacionais.
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Embora as Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC3 te-
nha se tornado direta ou indiretamente parte do trabalho diário da es-
cola e da realidade de muitos professores e educandos, o uso da TIC 
para substituir reuniões cara a cara durante a pandemia encontrou alguns 
desafios, incluindo: casas de professores e educandos; tecnologia usada; 
acessos dos educandos (ou falta) em relação à internet; a formação e 
capacitação dos professores para planejar e executar atividades online.

Acreditamos que as TIC, o ambiente virtual de aprendizagem e 
as redes sociais fazem atualmente parte do domínio cognitivo de muitos 
de nós e não devem ser considerados como simples objetos, nem como 
soluções para velhos problemas. Eles devem ser vistos como a força mo-
triz para o estabelecimento de novas relações com o conhecimento, o 
tempo, a informação, o espaço, o território, consigo mesmo e os outros. 
Portanto, mais do que nunca, a educação precisa se tornar única, se re-
modelar, se reinventar e buscar outras possibilidades por meio de seu uso.

Sabemos que esses pontos de mudanças não são simples, em espe-
cial, na escola e em todos os seus espaços, uma nova oportunidade para 
inovar e se transformar em suas vertentes sociais, mas, por outro lado, 
com um currículo e metodologias profundamente tradicionais.

Para encontrar soluções próprias e manter as salas de aula e se 
conectar com os educandos criando vínculos, a escola apropriou do ter-
mo “ensino a distância”, termo este raramente usado no Brasil antes do 
início da pandemia. Mas o que é esse ensino a distância ou remoto? A 
educação online?

ENSINO A DISTÂNCIA OU REMOTO

Com o surgimento da pandemia, as escolas encaminharam para se 
organizarem com o uso da tecnologia digital para o ensino.

Essa migração levou à transformação de práticas e métodos do 
ensino presencial em plataformas virtuais de aprendizagem, o chamado 
ensino remoto. Schlemmer (2020, p. 9), no ensino remoto

3 TICs - é uma expressão que se refere ao papel da comunicação na moderna tec-
nologia da informação. Entende-se que TICs são todos os meios técnicos usados 
para tratar a informação e auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de 
computadores, rede e tele móveis. 
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[...] o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodo-
logias e práticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, 
em rede. O processo é centrado no conteúdo, que é ministrado 
pelo mesmo professor da aula presencial física. Embora haja um 
distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento de 
um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo síncrono, 
seguindo princípios do ensino presencial. A comunicação é pre-
dominantemente bidirecional, do tipo um para muitos, no qual o 
professor protagoniza vídeo-aula ou realiza uma aula expositiva 
por meio de sistemas de webconferência. Dessa forma, a presença 
física do professor e do aluno no espaço da sala de aula geográfica 
são substituídas por uma presença digital numa sala de aula digi-
tal. No ensino remoto ou aula remota o foco está nas informações 
e nas formas de transmissão dessas informações.

Dando ênfase nesse sentido, o ensino remoto transfere o conteúdo 
que foi concluído em sala de aula e, em muitos casos, surge o ponto de 
vista do ensino da educação de conteúdos.

Segundo pesquisa do Instituto Península (2020), 88% dos profes-
sores nunca tinham utilizado o método de aula na  forma remota e 83,4% 
não se sentem preparados para tal.

Percebemos que mesmos professores que já utilizaram a tecnolo-
gia digital para apoiar o ensino presencial têm dificuldade de se adaptar 
ao ensino remoto, pois muitos não possuem infraestrutura suficiente em 
casa e não possuem treinamento especializado no ensino online. O uso 
da tecnologia digital em rede na educação mostra que o ambiente virtual 
mudou o campo da prática docente presencial, por serem outros espaços 
e tempos de ensino apresentados.

O ensino remoto trouxe um desafio para os professores, tendo a 
necessidade de aprender neste momento oportuno a prática de uso das 
TIC para desenvolver as suas aulas.

Além da sobrecarga de trabalho, o ensino remoto também levou o 
aumento da ansiedade do professor (PENÍNSULA, 2020).

Esses resultados indicam a necessidade de oferecer apoio técnico e 
psicológico aos professores. Segundo Santos (2020), a educação a distân-
cia deixou sua marca em alguns casos, permitindo um contato próximo e 
uma boa dinâmica de curso, enquanto em outros casos, repete um grande 
número de modelos de massa não aproveitando os potenciais da TIC na 
educação. A percepção do modelo da educação em massa traz em si, 
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aspectos da educação à distância (EaD)4.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Desde as Diretrizes e Lei Básica da Educação Nacional (LDB 

9394/96), que definiu a EaD como modelo de ensino, passando pelos ob-
jetivos do plano nacional de educação, até a implantação da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) em 2006, são várias ações com carácter norma-
tivo para implementação e incorporação a EaD ao contexto brasileiro na 
educação.

EaD representa um modelo de ensino que vem sendo utilizado há 
várias décadas. Inicialmente, a comunicação era usada como uma tecno-
logia intermediária entre educandos e professores. Assim, o rádio e a tele-
visão educacional foram importantes para a educação do Brasil nas déca-
das de 1960 a 1990 porque ajudaram a melhorar a qualificação de muitos 
trabalhadores. Esse tipo de educação à distância em massa ainda está 
incorporado em cursos que usam a tecnologia digital hoje. No ambiente 
online, muitos projetos de EaD migram seus designs para as tecnologias 
de informação e comunicação digital, mantendo a mesma lógica direta 
das mídias da comunicação de massa, e separando o assunto do processo 
de criação de conteúdo e do próprio desenho didático (SANTOS, 2009). 
Portanto, em muitos cursos de EaD, o paradigma educacional ainda está 
centrado na pedagogia da transmissão, na lógica da mídia de massa, na 
autoaprendizagem e nos moldes de tutoria reativa5.

Somente transformando o trabalho que vem sendo feito usando a 
mídia de massa em tecnologia digital interativa em rede, não garante al-
teração no processo educacional. Nessas reflexões, no contexto da EaD e 
do ensino remoto, cabe olhar criticamente para a concepção produtivista 
de formação, que evidencia o controlar as pessoas como na era industrial 
da produção em massa.

4 EaD, ou educação a distância, é uma modalidade de ensino mediado por tecno-
logias, em sua maioria plataformas digitais, em que professores e alunos estão 
separados, isto é, não estão fisicamente presentes em um ambiente presencial, tal 
como uma sala de aula.

5 A tutoria compreende duas modalidades: proativa e reativa. No modelo reativo, o 
professor tutor apenas oferece um suporte a eventuais dúvidas e questionamentos 
dos alunos, sem oferecer qualquer instigação ou aprofundamento.



22

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

No entanto, não podemos deixar de dizer que em qualquer es-
paço social, como um ambiente virtual de aprendizagem, pode haver 
resistências e lacunas, e pode haver uma forma de escapar do sistema 
hegemônico.

Assim, comecemos a pensar em educação a partir da invenção de 
outras metodologias e formas que se redesenham assim, dando movi-
mento a prática educacional online.

EDUCAÇÃO ONLINE  E O TERRITÓRIO

  A educação online é um método de ensino (SANTOS, 2009; 
PIMENTEL, 2020). Segundo Santos (2009), a educação online é um fe-
nômeno cultural online, não uma evolução da EaD, podendo levar ao 
exercício da autoria, o que favorece a autonomia e a comunicação cola-
borativa em rede, da interatividade e de diálogo.

Na educação online, o ambiente virtual de aprendizagem é um 
local de produção de conhecimento, onde ocorre a sincronização (encon-
tros síncronos) e também os encontros assíncronos. Na educação online, 
o ambiente virtual de aprendizagens é um espaço de encontro, de estar 
junto. Se não há espaço para diálogo, não há afeto, não ha proximidade, 
se torna apenas um ambiente, apenas uma plataforma. Interatividade, 
movimento, proximidade, troca de ideias, roda de conversa e relaciona-
mentos dentro e fora deste ambiente virtual de aprendizagem são estas 
características que produzem o ambiente.

A prática da educação online e da educação (a distância) dester-
ritorializada6  (SOUZA, 2013, 2018) propícia à implantação de espaços 
coletivos e colaborativos de aprendizagem, longe da perspectiva da ho-
mogeneização, dando oportunidade a professores e educandos a infor-
mação, a autoria e a produção de conhecimento.

A HIBRIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO

1. Qualquer coisa nova dará às pessoas uma sensação “estranha”. O 

6 A educação (a distância) desterritorializada (SOUZA, 2013) é aquela que resiste 
aos fluxos instituídos da EaD tradicional, pois é rizomática e não está preocupada 
com a instauração de nenhuma falsa totalidade. Não interessa à essa educação 
criar modelos, propor caminhos, impor soluções; o que importa é criar conexões, 
redes, “rizomatizar”, singularizar.
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motivo de ficarmos assustados com o “nunca visto” é que a maior parte do 
conhecimento está fora de nós. Por mais fácil que seja uma pessoa aprender, 
por mais que estude, ela sempre se surpreenderá com o desconhecido: neste 
momento, o sentimento que sentimos é chamado de “estranho” no conceito 
de educação transcultural (BHABHA, 2010). 

Nesse sentido, Nestor G. Canclini (2003) discute “processos socio-
culturais em que estruturas ou práticas distintas que existem independen-
temente se combinam para produzir novas estruturas, objetos e práticas” 
(CANCLINI, 2003), ou seja, devido a o mundo globalizado e o isola-
mento social em que vivemos a comunicação entre diferentes culturas 
está se tornando cada vez mais intensa e as pessoas tendem a usar mais 
a Internet.

Considero atraente tratar a hibridação como um termo de  t r a d u -
ção entre mestiçagem, sincretismo, fusão e outros vocábulos emprega-
dos para designar misturas particulares. Talvez a questão decisiva não 
seja estabelecer qual desses conceitos abrange mais e é mais fecundo, 
mas, sim, como continuar a construir os princípios teóricos e proce-
dimentos metodológicos que nos ajudem a tornar este mundo mais 
traduzível, ou seja, convivível em meios a suas diferenças, e a aceitar 
o que cada um ganha ou está perdendo ao hibridar-se (CANCLINI, 
2003).

A hibridação está relacionada entre diferentes culturas, e mesmo 
a mistura de diferenças dentro de uma mesma cultura, assim confirma 
a visualização da hibridação educacional. A educação pós-pandêmica 
experimentará o “estranho” entre a sala de aula e a educação online. O 
que deve ser considerado como um retorno gradual e, à medida que os 
educandos retornarem gradualmente à sala de aula, eles precisarão con-
tinuar a usar a tecnologia. 

Um grande desafio é colocar a educação em contato com as cultu-
ras locais e globais, e valorizar o conhecimento “local” (Barcelos, 2013), 
mas a partir disso, a valorização das relações e interações nos estudos cul-
turais torna-se intrínseca - sempre com foco na diversidade e no respeito  
ao outro, mas cada vez mais pelo caminho da inclusão digital e da possi-
bilidade de combinar a aprendizagem presencial com a educação online. 

O diálogo educacional nas escolas, a educação durante e após a 
pandemia esta permeada e permeará questões culturais e de saúde que 
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podem surgir no quotidiano do ambiente escolar. Essas conversas con-
tinuarão a embeber o espírito desse tormento neste momento, da mais 
diversa e nova relação criada e estabelecida com o COVID-19, que inclui: 
melhor higiene, distância entre os educandos, contato reduzido e uso de 
proteção facial.  E neste contexto da hibridação, sempre evocando essa 
nova realidade, novos conhecimentos e esses novos saberes nesse mo-
mento tão atípico.  

CONCLUSÃO

O período pandêmico expôs a enorme desigualdade que existe no 
Brasil. O surgimento do coronavírus trouxe algumas mudanças em nos-
sas vidas, e principalmente no que diz respeito à educação, tais como: 
dificuldade de acesso (conectividade) dos educandos e educadores à 
Internet, a dificuldade de domínio das tecnologias, a falta de equipamen-
to para os acessos dos educandos e educadores, falta de políticas públicas 
para atendimento, entre outras. 

E mesmo com as adversidades muitas escolas têm se direcionado 
para uma prática diferenciada, mesmo com este problema que já vem 
sendo discutido e pesquisado durantes alguns anos. A educação precisa 
se reformular. Não há mais espaço somente para “conteudismos” na so-
ciedade em que vivemos, precisamos repensar os tempos, os espaços, o 
currículo, o território, a escola.

É também o momento dos professores readequarem sua prática, 
buscando novas modalidades de ensino a distância voltadas para a valo-
rização da prática. Quando a tecnologia digital for efetivamente imple-
mentada, ela promoverá a melhoria da aprendizagem dos educandos e se 
tornará um suporte pedagógico para os professores.

Diante da pandemia, cursos de formação de professores são neces-
sários para preparar os professores para o mundo digital, quebrar a lógica 
atual e dar um novo sentido à profissão docente. Portanto, através desta 
construção evidenciamos três eixos de consistência pela transformação 
social e educacional aqui proposta: a busca por novos conceitos de en-
sino, novos saberes, novas possibilidades, a valorização e qualificação 
dos profissionais da educação e políticas públicas de investimento para 
a educação.  
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Nesta fase pós-pandêmica, devemos trabalhar juntos para superar 
o ensino baseado em transmissão, no falar-ditar de mestre (SILVA, 2002) 
e tentar outros métodos e práticas que levem em consideração o potencial 
da tecnologia de rede digital e sejam propícios à colaboração, autonomia, 
a criatividade e  autoria de professores e educandos.

Precisamos de políticas públicas para as famílias menos favoreci-
das. Precisamos também fortalecer o vínculo social entre família e escola. 
As famílias devem estar dispostas a cooperar e ter mais simpatia pelos 
professores na escola. 

Por outro lado, esses profissionais devem estar atentos às neces-
sidades de seus educandos e desses pais/responsáveis para que o desen-
volvimento das atividades e a escolha das mídias e tecnologias utilizadas 
sejam inclusivas. Podemos observar e manter abertos os canais de comu-
nicação entre escolas e comunidades que é a base para alcançar uma edu-
cação de qualidade. Embora estejamos vivenciando um momento caóti-
co, somamos com o uso de medidas que poderão ser eficazes: uso correto 
das mídias e da tecnologia digital como meio para chegar a estes sujeitos, 
planejamento educacional para as reais necessidades dos educandos (re-
torno destes educandos na escola: social e o emocional), considerando 
sempre o processo de comunicação e interação escola-família.
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DIREITO NA ESCOLA E A PRESENÇA DE 
PSICÓLOGO NO AMBIENTE ESCOLAR – 

UM DEBATE NECESSÁRIO SOBRE 
CIDADANIA, FORMAÇÃO DA 

PERSONALIDADE E EDUCAÇÃO
 Ana Luísa Bolívar do Monte Malachias1

Isabel Bolívar do Monte Malachias2

1 INTRODUÇÃO

Duas recentes iniciativas, uma, o debate de questões relativas ao 
Direito nas escolas, outra, a Lei nº 13.935/2019 (BRASIL, 2019), que im-
planta a obrigatoriedade de prestação de serviços de psicologia e de ser-
viço social nas redes públicas de educação básica, envolvendo estudantes, 
professores, pais e responsáveis são importantes ferramentas de incentivo 
à criação de uma cultura cidadã. Ambas as iniciativas ajudam a debater 
direitos e deveres, desconstruir preconceitos, mediar relações, disseminar 
os saberes, promover o diálogo, auxiliar na compreensão das singularida-
des, permitindo visão integral sobre o desenvolvimento do sujeito, bem 
como a ampliação do olhar acerca dos processos educativos. 

Dando voz e promovendo a participação da comunidade escolar. 
Cada processo desses, tanto do Direito quanto da Psicologia, focos deste 
trabalho, por seus caminhos e especificidades, amplia os horizontes da re-
lação de ensino/aprendizagem em uma perspectiva mais humana, social 
e de entendimento e discussão dos problemas e fenômenos que ocorrem 

1 Especialista em Dependência Química pelo Instituto de Educação Continuada 
– IEC, da PUC Minas. Graduada em Psicologia pela Universidade FUMEC. Psi-
cóloga clínica, CRP n. 04/36142. E-mail: analuisabmalachias@gmail.com. 

2 Pós graduada em Ciências Criminais pelo Instituto de Educação Continuada – 
IEC, da PUC Minas. Graduada em Direito pela Faculdade Mineira de Direito – 
PUC Minas. Membro colaborador da Comissão OAB Vai à Escola da OAB/MG.
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no ambiente escolar e na vida dos estudantes.
Este trabalho debate as questões metodológicas e cada uma das 

propostas, os objetivos e resultados até agora do programa Direito Na 
Escola, nascido em Minas Gerais, que conta o com apoio da OAB/MG, 
tendo sido pioneiro nessa proposta de promover a cidadania, contando 
com profissionais voluntários, com metodologia adequada às faixas etá-
rias e interesses dos públicos-alvo, com resultados consistentes. E as pos-
sibilidades da inclusão da psicologia na estrutura do ensino básico como 
uma ferramenta terapêutica e de inclusão de temas fundamentais na vida 
escolar.

2 DIREITO NA ESCOLA E PSICOLOGIA: O DESAFIO 
DA INCLUSÃO, CIDADANIA E SAÚDE MENTAL

A Educação tem sido vista como um caminho para o debate e a 
promoção da cidadania. A Constituição da República de 1988 (BRASIL, 
1988) estipula no art. 205 que “a educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

É a Carta Maior (BRASIL, 1988) que ainda estipula no art, 206 que 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensa-
mento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistên-
cia de instituições públicas e privadas de ensino.(...)”.

A educação, entendida como preparo para a vida integral e har-
mônica na sociedade, na consciência acerca dos deveres e direitos do 
cidadão, pressupõe uma ligação indissolúvel entre a prática educacional 
e o exercício da liberdade, da livre circulação e debate de ideias, do co-
nhecimento e análise do contraditório, do espaço para a afirmação do 
cidadão no mundo que o cerca.

Dentro desta visão, a escola não deve ser entendida apenas na vi-
são instrumentalista e normatizadora da difusão das regras sociais a se-
rem aprendidas, absorvidas, reproduzindo papéis sociais anteriormente 
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definidos e sistematizados.
Ao contrário, a educação deve ser vista do ponto de vista integral, 

libertador, de estimular a consciência, de formar o cidadão capaz de inte-
ragir com a sua realidade, sujeito de direitos e deveres, apto a participar 
do ininterrupto processo de desenvolvimento social e político.

Neste ponto, a escola precisa alcançar a dimensão prevista em uma 
política educacional centrada na formação e difusão da cidadania, garan-
tindo condições objetivas e subjetivas de participação e envolvimento nos 
processos de construção da identidade e da vida em sociedade.

Assim, a educação só pode ser avaliada como um processo con-
tínuo de construção do conhecimento por meio de uma ação político-
-cultural e, ao mesmo tempo, técnica e pedagógica de difusão, debate, 
sistematização e projeção de conteúdos relevantes de caráter social, hu-
manista, técnico, científico e moral.

É dentro deste conceito e perspectiva que a escola tem uma função 
ideal de contribuir não só para a difusão do conteúdo didático, de acor-
do com o nível e o grau de aprendizado dos estudantes e das demandas 
sociais adaptadas a cada público, mas ser também, um espaço plural e 
democrático de vivência da cidadania, da promoção da igualdade, do 
combate a toda forma de censura e discriminação de ódio, de opressão e 
preconceito, do livre exercício da individualidade dentro do corpo social, 
do controle da violência e no âmbito da construção de uma cidadania 
centrada no compromisso social, na valorização da identidade, da inte-
gração, do respeito à vida em comunidade, dos deveres, direitos e valores 
humanos.

Assim, a principal temática a ser ensinada na escola deve ser a 
liberdade, dentro do viés de questionamento da inserção do estudante no 
mundo que o cerca e como integrante de uma sociedade de direitos e de-
veres, que devem ser conhecidos, aplicados e desenvolvidos.         

O ideal é uma escola que abra a possibilidade da livre expressão 
e participação, que atue como indutora da conscientização do estudante 
como ser social. Este é o caminho para uma Educação que possa desper-
tar o interesse, o envolvimento e o significado da vida dos alunos, que 
faça sentido em um mundo em transformação e ajude a vencer os desa-
fios da integração, da oportunidade de direitos iguais, da horizontalidade 
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do processo de desenvolvimento, no espírito da Constituição brasileira e 
em harmonia com os princípios da dignidade humana.

2.1 Escola e cidadania

Se entendermos o exercício da cidadania como processo inventivo 
de cada um e de todos, de forma que se possa ter as mesmas condições 
comuns, regidas por normas legais de que possamos fazer uso igualmen-
te, compreende-se que o local onde essa noção pode ser aprendida e exer-
citada é a escola.

É ela a instituição responsável por atingir a qualidade social 
para todos e cada um dos seus alunos; garantir de forma sistemática 
a apropriação do conhecimento acumulado; desenvolver as diversas 
habilidades; contribuir para o desenvolvimento integral do sujeito 
histórico; para ter visão de mundo coesa, coerente e consistente; resolver 
conflitos individuais, de grupos e coletivos; alicerçada em valores éticos; 
estimular, promover e oportunizar o processo de construção coletiva, 
participativa na sociedade para manter e/ou transformá-la de forma 
consciente, crítica, criativa e responsável, considerando uma abordagem 
construtivista do processo de aprendizagem.

É no ambiente escolar que o estudante, entendido como um 
cidadão em formação, tem, além da família, a primeira oportunidade 
de socialização de percepção do mundo, do outro, do coletivo que 
o cerca, das regras e normas sociais, dos valores e da importância do 
conhecimento para sua vida prática, profissional e da experimentação 
para definir sua percepção de mundo.

É a base onde será fortalecido o caráter, a interação com o 
semelhante, a sua construção como sujeito de sua própria existência. Por 
isso, a escola precisa ser inclusiva, democrática, geradora e incentivadora 
de debates e de participação, para o desenvolvimento harmonioso dos 
aspectos culturais, sociais e cognitivos do aluno, inserido na comunidade. 
A Convenção dos Direitos da Criança, inserida no ordenamento jurídico 
pátrio por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990), prescreve em seu art. 
3º que:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
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fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da prote-
ção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes por lei ou 
por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade”.

Diante dessa disposição legal e demais normas do ECA, verifica-se 
a ênfase dada à formação da cidadania no ambiente escolar, que precisa 
ser estimulada e adequada para tornar a criança e o adolescente, cada vez 
mais consciente de seus deveres e direitos.

Como inserir esses direitos, essa educação para a Cidadania na 
precária estrutura da escola pública brasileira é um desafio cotidiano. 
Especialmente, como falar às crianças e adolescentes sobre seus direitos 
e sobre seus deveres? Como identificar problemas e limitações que afetem 
a saúde mental e que colaborem para a uma experiência enriquecedora 
da formação da personalidade livre e sadia?

É preciso considerar que a Educação precisa estar em linha com a 
vivência, as necessidades e o entorno do jovem, para que consiga disputar 
sua atenção, seu interesse, com a quantidade de informação disponível.

Tornando-se necessário a aplicação de conteúdos transversais, de 
discussão dos aspectos formadores da personalidade, do debate sobre o 
contexto social e sobre o papel do estudante dentro da instituição.

2.2 O papel do Direito

Para entender o papel do Direito na contribuição para formação 
da cidadania na escola, é preciso ir além dos conceitos da tradição po-
sitivista, que vão de Kelsen a Bobbio, este último considerando, grosso 
modo, o Direito como um “conjunto de regras de comportamento, ex-
pressas em proposições normativas”.

 Ao contrário, uma aproximação maior pode ser feita com a con-
tribuição de Lyra Filho, para quem o direito deve ser visto como um pro-
cesso, um “fenômeno dinâmico, como totalidade inserida na totalidade 
social, caracterizada pelas suas próprias contradições e mediações”.

Ainda que não se busque uma fundamentação dialética da teoria 
do Direito, como esse autor propõe, é importante refletir sobre as relações 
sociais no debate do direito. Isso se dá, especialmente, com segmentos 
sociais que não costumam ser privilegiados como detentores de direitos, 
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valorizados como cidadãos e que precisam ter acesso à proteção e ao pro-
tagonismo assegurado em leis, regulamentos e cláusulas de proteção. Do 
mesmo modo, esse é um conhecimento necessário para os que precisam 
ser informados, cobrados e, se preciso, punidos, quando infringirem, de 
modo consciente e deliberado seus deveres, desde que convenientemente 
aptos a entender seus limites e obrigações.

É nesse sentido que o Direito assume, dentro dos debates na escola, 
um papel preponderante na formação da personalidade, do espírito 
social e comunitário, na limitação de reações e posturas dentro da lei e 
da norma.

É dever da escola mostrar que, independente das pressões, das 
condições adversas, é possível desenvolver elementos de cidadania 
de acordo com a faixa de compreensão dos estudantes, de modo a 
obter a participação consciente, a adequação voluntária e a defesa das 
prerrogativas, quando for o caso.

Assim, para estudantes do ensino fundamental I, crianças até a 
quinta série, é prioritário discorrer e debater sobre direitos e garantias, 
proteção integral à criança, combate á exploração sexual, ao trabalho 
infantil, a todas as formas de castigo e agressão, bullyng, conflitos sociais 
e familiares, abusos de forma geral.

Para os jovens do ensino fundamental II, além desses temas, é im-
portante um debate consciente sobre sexualidade, preconceito, prevenção 
de gravidez e de gravidez e maternidade na adolescência, questões de 
gênero, abuso de álcool e drogas, explicar que após os 12 anos o jovem já 
pode ser enquadrado em infrações análogas a crimes, que pode receber 
punições pelo ECA.

Também desenvolve o senso de responsabilidade, além de infor-
mar e debater sobre representatividade, direitos na comunidade, respeito, 
prevenção e combate a abusos sociais. Ainda, explicar a razão e o alcan-
ce das normas sociais, a prevenção à adesão e recrutamento de facções 
e estruturas do crime organizado, proteção contra essa prática e a im-
portância do conhecimento das limitações e direitos para o exercício da 
cidadania consciente. Direitos de participação, inclusive de alistamento 
eleitoral com 16 anos e militar, para os homens, na idade recomendada.

Para o ensino médio, especialmente para maiores de 18 anos, é 
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mister acrescentar debates sobre a legislação criminal, uso e tráfico de 
drogas, sanções legais e possibilidade de prisão, processos, responsabi-
lidade como maiores de idade, ênfase no combate à discriminação, ao 
racismo, comportamento  de cobrança de direitos e compromisso com 
os deveres sociais, participação comunitária, valores de afirmação so-
cial, comunitária, de resistência e cultural, meios, formas e limites de 
questionamento.

Por todos os níveis, respeito e direitos humanos, respeito aos co-
legas, à comunidade, aos integrantes da estrutura escolar, combate às 
depredações, ao comportamento antissocial, buscando as origens des-
tas situações e propondo soluções. Combate ao bullying, estímulo à fra-
ternidade e ações contra violência de gênero, prevenção à depressão e 
cuidados com saúde física e mental, DSTs e comportamentos de risco, 
tolerância e respeito religioso, solução negociada dos problemas. Paz na 
escola e na comunidade. Difusão desses temas, para debate na comuni-
dade escolar e na sociedade.

Esses são valores a serem buscados no convívio do ambiente escolar, 
que podem e devem servir como laboratório da vida, a serem incentivados 
e priorizados. Como fazer valer esses direitos, deveres e esses debates?

2.3 Projeto Direito na Escola

Uma alternativa que tem se mostrado promissora e pode apon-
tar um caminho seguro para que se consiga implantar essa proposta de 
debates sobre cidadania e Direito na escola é o programa desenvolvido 
com apoio da OAB Minas Gerais, idealizado e coordenado pelo advo-
gado Lucas Lage de Oliveira Andrade. Trata-se do Programa Direito na 
Escola, já uma realidade especialmente em Minas Gerais e que conta 
com uma rede de membros advogados voluntários que atuam nas esco-
las, por convite da direção, fazem o trabalho de divulgação e conscienti-
zação dos temas de direito com estudantes, professores e pais.

O programa tem atraído atenção de advogados, educadores, da 
comunidade escolar, tanto da rede pública como das instituições de ensi-
no privadas e, como resposta, tem gerado alta demanda da atuação dos 
profissionais. Hoje, o programa DNE está presente em mais de cinquen-
ta municípios mineiros, onde já atinge mais de 500 escolas, além de se 
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espalhar como exemplo para programas similares em outros estados e 
até no exterior. Conta com mais de 1.500 advogados voluntários, creden-
ciados a partir da participação de curso de formação dado pelo próprio 
programa.

Em análise estrita, o programa funciona como motivador para os 
debates dentro das salas de aula e tem se mostrado especialmente impor-
tante na medida em que apresenta temas diretamente ligados à realidade 
das pessoas, especialmente estudantes e pais envolvidos.

Com base nos princípios já anteriormente apresentados, os 
conteúdos  abrangem diversas áreas do Direito, tais como: Direito 
Constitucional, Direito Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito 
Ambiental.

Através de votação na Câmara dos Vereadores, o Projeto de Lei 
n. 213, de 2017, de redação do vereador Gabriel Azevedo, desenvolvido 
em articulação com o  programa Direito Na Escola, a cidade de Belo 
Horizonte tornou-se a primeira capital do país a aprovar a ciência do 
Direito como conteúdo a ser ministrado no contra turno das escolas mu-
nicipais, por meio da Lei n. 11.24, de 30 de Junho de 2020, iniciando 
assim, uma nova etapa na formação de cidadãos conhecedores de seus 
direitos e  deveres.

3 A PSICOLOGIA NAS ESCOLAS

A Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 013/07 (CFP, 
2007), já determinava que cabe ao profissional inserido em contextos 
educacionais ocupar-se do que diz respeito aos processos de ensino e 
aprendizagem, tanto em seu contexto formal (escolar, instituições de 
ensino) quanto no informal (organizações não governamentais, abrigos, 
empresas), intervindo em qualquer dos vértices desse contexto (educado-
res, aprendentes, equipe diretiva e/ou pedagógica, currículo, normas, in-
terface com a rede de atenção e saúde, etc), contribuindo em equipes mul-
tiprofissionais com as especificidades de seu campo de conhecimento.

Desta forma, o trabalho com a psicologia proposto na lei deve se 
focar tanto nas atividades multidisciplinares, somando com outras con-
tribuições, estando a par com as propostas de debates elencadas nesse 
artigo sobre o Direito na Escola, como com as contribuições próprias das 
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ações de seu campo científico.
Com isso, a Psicologia na escola é uma fundamental aliada à com-

preensão integral do sujeito e de todos os aspectos que estão presentes nos 
processos de ensino e de aprendizagem. E, principalmente, na criação e 
ampliação dos espaços de escuta e debate sobre temáticas importantes na 
vida dos estudantes, enfrentando problemas e situações que estão presen-
tes na vida e nas interações das crianças e jovens.

São temas como violência na escola, bullying, sexualidade, inclu-
são, respeito à individualidade, combate a todo o tipo de preconceito ra-
cial, social, de classe, de gênero, religioso, percepção de problemas de 
socialização, identificação de sofrimento mental, de problemas de perso-
nalidade, de socialização, traumas, violência doméstica e dificuldades de 
interação social por causas diversas.

A Psicologia, assim, é determinante para a condução de discus-
sões e conversas, espaço de liberdade, de identificação de problemas, de 
sugestão da necessidade de abordagem individual e terapêutica em casos 
específicos, de orientação para posterior diagnóstico de intercorrências.

Com essa visão, a Psicologia deve estar alinhada com as propostas 
das políticas de educação e com o bem-estar dos estudantes, especialmen-
te na promoção e prevenção da saúde mental. Ao mesmo tempo, exige 
do profissional da área sua identificação como profissional da educação, 
nos processos de avaliação, e atuando para mediar relações de forma a 
reduzir a desigualdade social, tentar rebater processos de exclusão e com-
bater estruturas de fomento a preconceitos e promoção da violência.

Como orienta a Cartilha do CNP sobre a Psicologia na Educação, 

ela tem importante papel na superação de análises individualizan-
tes e medicalizantes, pautando reflexões acerca da complexidade 
das relações sociais que incidem nos processos de aprendizagem. 
Ao lidar com os sujeitos e suas subjetividades, a(o) psicóloga(o), 
em trabalho conjunto com professores e a comunidade escolar, 
pode possibilitar o reconhecimento das dificuldades de aprendi-
zado, evasão escolar, violência nas escolas, dentre outros, que são 
permeados por vivências de extrema pobreza, racismo, discrimina-
ção de gênero e de orientação sexual.
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3.1 Intervenção a atuação do Psicólogo

A cartilha do CNP analisa três esferas da atuação do psicólogo 
diretamente no processo de ensino/aprendizagem. São elas:

a) Trabalho com Estudantes:
Neste eixo, o CNP aponta que seria “fundamental resgatar a fun-

ção do conhecimento científico como instrumento que possibilita a com-
preensão e transformação da realidade. Assim, ao psicólogo caberia uma 
prática que conduza a criança e o jovem a descobrir o seu potencial de 
aprendizagem, auxiliando na utilização de mediadores culturais (música, 
teatro, desenho, dança, literatura, cinema, grafite, e tantas outras formas 
de expressão artísticas) que possibilitam expressões da subjetividade”.

A proposta é a avaliação prospectiva das dificuldades no processo 
de escolarização, centrando-se naquilo que ele pode se desenvolver, e não 
se restringir àquilo que o aluno não consegue realizar.

Importante acrescentar que cabe também ao psicólogo a identifi-
cação de fatores que podem influir no desempenho escolar, que afetem a 
socialização, que demonstrem problemas de relacionamento, sejam sin-
tomas ou manifestações de sofrimento mental, de estado de violência 
doméstica, de pressão psicológica, de fomento de preconceitos, de visão 
distorcida da sexualidade ou da integração social.

É mais um espaço a se abrir para a discussão não só da situação 
individual do estudante, como da estrutura social em que ele se insere, da 
escola como instituição democrática e inclusiva.

b) Com pais, familiares ou responsáveis:
Neste aspecto, caberia ao psicólogo a reflexão sobre o papel social 

da escola e da família, assim como sobre os problemas e realidades que 
atravessam a vida de pais e filhos. Isso pode se refletir tanto para vencer 
possíveis dificuldades escolares, fortalecer a qualidade do processo ensi-
no e aprendizagem, como identificar e auxiliar na superação de situações 
na realidade familiar.

c) No diálogo com os educadores:
Os psicólogos podem desenvolver ações que contribuam para uma 

compreensão das dimensões subjetivas e objetivas, coletivas e singula-
res envolvidas no processo educativo e nas relações que se desenvolvem 
dentro e fora da escola com os vários públicos. Assume uma função de 
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mediador e de incentivador dos debates e análises, colaborando para 
um ambiente plural, fortalecendo as relações de ensino/aprendizagem, 
a interação entre estudantes e os professores de forma democrática e 
respeitosa.

A Cartilha do CNP prevê que nesse aspecto, o psicólogo deve:
• ser agente de reflexão;
• promover o diálogo e a construção coletiva junto ao corpo docen-

te, equipes diretivas e de apoio pedagógico, estudantes, famílias, 
lares e comunidade;

• estimular ações de respeito, apreciação e acolhimento das indivi-
dualidades;

• auxiliar no processo de desconstrução dos discursos e das práticas 
excludentes.
Mais uma vez a função social do psicólogo se destaca, inserido na 

multiplicidade de abordagens e em simbiose com outras ações da escola 
na promoção da diversidade e inclusão, na superação de comportamen-
tos excludentes, na promoção da plena cidadania, no enfrentamento de 
situações de violência ou constrangimentos contra posições, condições 
especiais e específicas, buscando a solução de conflitos e em assuntos que 
contribuem para os estágios do desenvolvimento individual, suas expec-
tativas, tentativas, conhecimento, vivências cada fase, da crescente cons-
ciência, conhecimento do corpo, da mente e do desenvolvimento sadio 
da sexualidade e principalmente na atenção constante para a preservação 
da saúde física e mental dos alunos.

A todos esses desafios tento o trabalho do Direito na escola quanto 
de psicólogos e assistentes sociais torna-se fundamental na elaboração de 
espaços de diálogo e reflexão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto o programa Direito na Escola como a presença de profis-
sional de Psicologia interagindo com os vários segmentos dentro do am-
biente escolar são estruturas de trabalho, reflexão e vivência dos conteú-
dos transversais do ensino/aprendizagem.

São fundamentais para a democratização, para a transformação 
deste espaço, dando voz, permitindo a análise, ampliando os canais de 
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diálogo e de solução dos problemas que permeiam o ambiente escolar.
Incentivar a presença dessas atividades é modernizar a tomada de 

consciência, é prover instrumentos de solução de problemas, de incentivo 
ao civismo, à cidadania e interação social. É dar voz, espaço e atenção a 
grupos específicos, que não encontram, de outra forma, a eficiente voca-
lização de suas necessidades e inquietações, fazendo com que o processo 
educacional se transforme em uma experiência enriquecedora.

Importante notar que esse processo tem mão dupla: na mesma me-
dida em que os profissionais do Direito e Psicologia, nos dois programas, 
transmitem conhecimento, eles próprios estão também aprendendo, se 
inteirando de novas realidades, de uma linguagem nova, um novo modo 
de expressão, uma realidade muitas vezes distante da realidade profissio-
nal quotidiana.

Conhecer as necessidades, as posições, as carências, os problemas 
dos jovens estudantes, da comunidade de pais e mestres, da família, da 
estrutura dos profissionais de ensino, tudo isso no âmbito da vivência de 
ensino-aprendizagem, traz uma nova opção de debate, com o empodera-
mento de novos públicos.

É também um caminho seguro para que se debata não só 
direitos negligenciados ou não despertos, como também deveres não 
interiorizados, o processo de formação crítica do sujeito, que se identifique 
traumas, processos mentais e sociais que muitas são mascarados pela 
rigidez da relação de poder na estrutura escolar.

Muito se fala do problema da crescente “indisciplina” dos estu-
dantes nas escolas, sem levar em conta como são definidas e aplicadas 
as normas de conduta. Bobbio (1992) mostra que há uma inter-relação 
intrínseca entre direito e dever ao longo do tempo, na sociedade, Cobrar 
deveres sem explicar as razões por trás da norma ou exigir direitos sem 
os relacionar com a realidade legal e social é abandonar as possibilidades 
de um debate construtivo. É acreditar ou em uma utopia libertária de 
direitos sem deveres ou em um arbítrio excessivo de deveres sem direitos.

A mediação, tanto do projeto de Direito na Escola e da ação da 
psicologia pode tornar esse debate sobre disciplina mais acessível, para 
que se entenda a razão de algumas normas de conduta social e moral 
permitirem determinado quantum de liberdade individual, mas também 
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um rigor adequado na aceitação de limites que levem a uma mínima e 
necessária harmonia social com a negociação de limites e ressalvas, de 
equilíbrio e busca da sanidade mental em condições sociais estressantes.

A busca desse equilíbrio mostra a disparidade entre balanças em 
situações similares. Para determinados públicos, ficará em um momento 
exato a clara ausência do respeito aos direitos básicos, situações de ex-
ploração do trabalho, de violência familiar, na interação escolar. Essas 
mesmas realidades podem não estar presentes em outros públicos, que, 
ao contrário, podem estar expostos a uma situação quase anárquica em 
relação ao comportamento moral e legal, sem que alguém tenha autori-
dade reconhecida de impor as devidas limitações. E sem que tenham a 
liberdade de debater seus problemas, suas vivências, realidades, de exer-
citar as experiências que constituem o alicerce das convicções e posições.

Com o desenvolvimento e multiplicação dos resultados, quem sabe 
possam se desenvolver mecanismos mais eficientes e com o devido rigor 
acadêmico para se medir os ganhos em termos de conquistas de cidada-
nia, de difusão dos direitos e deveres, do debate de temas socialmente 
fundamentais, da abertura de canais de diálogo e debate sobre temas da 
formação do sujeito a partir das necessidades e experiências da criança e 
do adolescente.
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DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
NO ÂMBITO EDUCACIONAL EM UM 

CONTEXTO PANDÊMICO E MARCADO 
PELA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Andreza Sena Couto1

Pedro Henrique de Oliveira Martins2

“A utopia está lá no horizonte me aproximo dois passos, ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que 

eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: 
para que eu não deixe de caminhar.” (Eduardo Galeano)

1 INTRODUÇÃO

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) reco-
nhece a educação como um direito fundamental de natureza social, que 
interpretado conjuntamente ao art. 205, tem-se que é um direito de todos 
e um dever do Estado e da família promovê-lo, com o incentivo e cola-
boração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por sua vez, os arts. 206 a 214 do Título VIII, “Da Ordem Social” 
(BRASIL, 1988), estabelecem diretrizes e objetivos com vistas à efetiva 
concretização desse Direito, tais como a igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; gratuidade do ensino público em estabe-
lecimentos oficiais; garantia da qualidade do ensino ofertado; e até mes-
mo um percentual mínimo de recursos públicos resultantes de impostos 

1   Advogada. Graduada em Direito pelo Centro Universitário UNA de Contagem/
MG. Pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Legale. Email: senacou-
to295@gmail.com.

2   Advogado. Graduado em Direito pelo Centro Universitário UNA de Contagem/
MG. Pós-graduando em Advocacia Cível pelo Centro Universitário UNA de Belo 
Horizonte/MG. Email: pedrooliveira.adv90@gmail.com.
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destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino.
Logo, tem-se que a educação está diretamente relacionada com a 

redução das desigualdades sociais e o pleno exercício do direito à liberda-
de interpretado em suas várias vertentes, possibilitando a formação edu-
cacional dos indivíduos a fim de garantir um nível de formação suficiente 
para uma inserção eficaz e produtiva na vida profissional, social, política, 
econômica e cultural, no intuito de uma cidadania ativa e qualificada, 
conforme ditames da Constituição em seu art. 3º (BRASIL, 1988). 

Ocorre que, embora a vasta disposição constitucional no sentido 
de promover a educação, a realidade do Brasil demonstra que são inúme-
ros os desafios para uma oferta de ensino de qualidade e extensiva a to-
dos os cidadãos, principalmente aqueles de camadas sociais mais baixas. 
Os investimentos e vagas destinados à educação ainda são insuficientes, 
falta estrutura às escolas, sem falar que o índice de evasão e repetência 
escolar são altíssimos.

Com a pandemia do Coronavírus o cenário tornou-se ainda mais 
crítico, a transformação advinda da cultura digital que parecia lenta e 
gradual, foi sistemática, o isolamento social e a rápida transição para o 
ensino remoto expôs a fragilidade do nosso sistema educacional, sem 
mencionar o enorme impacto emocional em milhares de alunos, profes-
sores e famílias.

Pode se afirmar que a grande parte do problema consiste no pre-
cário acesso da comunidade escolar a recursos tecnológicos, tais como 
computadores, laptops e internet de qualidade, são poucas as instituições 
de ensino público que detém infraestrutura tecnológica adequada para o 
ensino remoto, especialmente em áreas rurais, onde o acesso ao ciberes-
paço é limitado. 

Ademais, a falta de formação específica para professores com o 
fim de adaptação ao novo sistema pedagógico digital também deve ser 
objeto de análise, vez que muitos desses profissionais possuem resistência 
a utilização de novas tecnologias de ensino, o que contribui para o apro-
fundamento do problema.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo a análise, 
sob a perspectiva constitucional dos direitos e garantias fundamentais, 
dos principais desafios e obstáculos enfrentados para o efetivo acesso à 



44

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

educação, em um contexto de pandemia e marcado pela utilização de 
tecnologia, a fim de, eventualmente, traçar caminhos e diretrizes para a 
oferta de um ensino de qualidade e universalizado. 

2 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
NATUREZA SOCIAL 

O impacto da industrialização e os graves problemas sociais e eco-
nômicos que a acompanharam, bem como a constatação de que a consa-
gração meramente formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia 
da sua efetiva fruição, acabaram, já no decorrer do século XIX, por gerar 
inúmeros movimentos reivindicatórios e o reconhecimento progressivo 
de direitos, conferindo ao Estado conduta ativa na realização da justiça 
social (SARLET, 2017).

Essa nova forma de pensar o Direito, conforme explica Mendes 
(2013, pág. 614), consiste na ideia de “obrigatoriedade do Estado vir a 
criar os pressupostos fáticos necessários ao exercício efetivo dos direitos 
constitucionalmente assegurados e sobre a possibilidade de eventual ti-
tular do direito dispor de pretensão a prestações por parte do Estado”. 
Trata-se de nova fase de evolução dos direitos fundamentais, os assim 
chamados “direitos fundamentais de 2º dimensão”, a qual faz parte os 
direitos sociais, econômicos e culturais.

Dessa forma, com a transição do Estado Liberal para o Estado 
Social, a sociabilidade do direito à educação garantiu-lhe a mesma prote-
ção reforçada dos demais direitos fundamentais, de modo que, consoante 
o disposto no artigo 5º, §1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
possui aplicabilidade imediata, apesar da necessidade de ações positi-
vas por parte do poder público para o alcance de sua eficácia (LENZA, 
2013). Do mesmo modo, entende-se que o direito à educação é cláusula 
pétrea nos termos do artigo 60, §4º, IV, da Constituição (BRASIL, 1988), 
devendo a expressão “direitos e garantias individuais” ser interpretada 
de forma ampla, abrangendo também os Direitos Sociais de Natureza 
fundamental.

Ademais, convém salientar que embora o legislador constituinte 
tenha optado por abordar os direitos fundamentais no Título II, em sepa-
rado dos direitos sociais, de acordo com o entendimento predominante 
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no Brasil e a perspectiva aqui adotada, todos seguem o mesmo regime 
com ampla proteção constitucional, exigindo os direitos sociais uma 
abordagem com permanente diálogo com a teoria dos direitos fundamen-
tais (SARLET, 2017).

No entanto, importante tecer que embora ostente a condição de 
fundamentais, os direitos sociais não são absolutos e devem ser aplicados 
com a observância de alguns limites, como a assim chamada reserva do 
possível, que se relaciona com a destinação, criação e distribuição de re-
cursos, sejam materiais ou humanos (SARLET, 2017). Logo, tem-se que 
a escassez de recursos do Estado pode ser um problema para a eficácia 
do direito à educação, o que em um cenário de pandemia e marcado pela 
utilização tecnológica enseja em uma série de desafios e obstáculos para 
a sua devida concretização, conforme será discorrido no tópico a seguir.

2.1 Os principais desafios da educação no Brasil

No Brasil, a educação está marcada por consensos e dissensos. De 
um lado, tem-se o consenso sobre a necessidade urgente em melhorar os 
indicadores educacionais. Segundo dados do IBGE, em 2016 existiam 
no Brasil cerca de 11,8 milhões de analfabetos, o que corresponde a 7,2% 
da população brasileira sem acesso à educação. Por outra via, o dissenso 
consiste nas divergências existentes que não possibilitam a abertura de 
um caminho para que se tenha a resolução do problema (SILVA, 2018, 
online).

Fato é que a problemática da educação tem raízes profundas que 
revisitam o passado e apontam que o problema da educação é tão antigo 
quanto o território, isso porque, na terra de imigrantes a educação nunca 
foi prioridade do Estado e mesmo após 521 anos do descobrimento do 
país ainda não é possível encarar o Brasil como uma nação preocupada 
com o desenvolvimento humano e menos ainda com o preparo da popu-
lação para o exercício da cidadania. (RIBEIRO, 1993, online) 

Inúmeros fatores atestam e explicam a problemática da educa-
ção no Brasil, tais como: a ineficiência da gestão pública em fornecer 
insumos necessários para as escolas; a ausência de infraestrutura para 
composição dos espaços públicos em ambientes escolares; a formação 
precária de professores; a ausência de incentivos por parte dos familiares; 
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a evasão escolar; o crescente aumento da violência no país; a falta de 
investimentos suficientes para acompanhar a modernização e soma-se 
ainda o desenfreado crescimento das tecnologias em um contexto pandê-
mico cuja extensão não alcançou a todos de forma igualitária, além das 
desigualdades sociais marcadas pela presença da corrupção e da distri-
buição de renda desigual.

Para além dos problemas que confirmam a existência da ineficiên-
cia da educação no Brasil, cinge-se o pior cenário consistente na identi-
ficação do problema por parte do Estado e na ausência de políticas pú-
blicas capazes de atenuar ou melhorar os índices educacionais, muito 
embora, o ordenamento jurídico tenha concebido a educação como um 
direito social e incumbido ao Estado e a família a sua promoção.

Outra situação que corrobora para atestar a falência da educação 
no Brasil, centra-se em um estudo divulgado pela OCDE – Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico realizado no ano de 
2018, segundo o qual apenas 2,1% dos estudantes brasileiros atingem 
conhecimento aceitável em ciências em se tratando de população caren-
te, o que representa um contrassenso quando comparado com os países 
desenvolvidos em que o índice chega ao patamar de 25% dos estudantes 
mais carentes. (ARBIX, 2018, online).

Nesse cenário, tem-se que a problemática da educação no Brasil 
está longe de acabar e, com o advento da pandemia desencadeada pelo 
Coronavírus, verifica-se que esse problema ultrapassa as barreiras exis-
tentes, tendo que a questão da educação se agrava a cada dia, sem que 
haja políticas públicas inclusivas para o acesso à educação.

2.2 A educação sob o contexto pandêmico

O ano de 2020 foi um divisor de águas, com o anúncio da existên-
cia de uma pandemia no fim de 2019, o novo ano que se iniciava já era 
marcado como o ano da incerteza, enquanto o globo discutia e sopesava 
importantes princípios, tais como o direito à vida e a economia, outros 
setores da vida social foram se adaptando sob efeito acelerado e avassala-
dor sem que houvesse qualquer planejamento ou recurso para remodelar 
a até então estrutura existente anterior ao contexto de pandemia.

Os impactos negativos da pandemia de COVID-19 não foram 
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sentidos apenas em relação ao direito à vida ou tampouco à economia, a 
educação como um direito social sofreu uma abrupta remodelação sem 
que houvesse, portanto, planejamento ou recursos para viabilizar tama-
nha mudança abarcando a todos os estudantes de forma igualitária, sem 
lhes causar prejuízos.

De certo, a única medida possível a ser adotada para contenção do 
vírus altamente letal, concentrava-se no isolamento social, o que iria al-
terar significativamente a vida em sociedade, a começar pelo fechamento 
majoritário das unidades presenciais escolares do ensino infantil, funda-
mental, médio e superior, tanto das escolas públicas, quanto das escolas 
particulares, tendo, inclusive o aval do Ministério da Educação, por meio, 
da Portaria de nº 343 de 17 de março de 2020, no qual autorizou a substi-
tuição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizas-
sem meios e tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2020)

Segundo dados da UNESCO, quase todos os países do globo ade-
riram ao fechamento total ou parcial temporário das escolas como uma 
medida estratégica para conter a disseminação do vírus (UNESCO, 2020, 
online). Nada obstante, no Brasil não foi diferente, principalmente, após 
decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a competência con-
corrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios quanto a ques-
tões relativas ao combate à COVID-19, o que ensejou em legislações e 
medidas distintas a depender da região (STF, 2020, online).

Com efeito, após a aplicação de medidas para conter aglomerações 
alguns impactos sobre a educação passaram a ser sentidos com maior 
relevância, tais como, prejuízos relativos ao processo de aprendizagem, 
além do aumento da evasão escolar, ao passo que, a solução empreendida 
pelo Estado foi na aplicação do ensino a distância, o que posteriormente, 
fez surgir um novo problema, qual seja, na ausência de adaptação ao 
novo modelo de ensino online ante a situação de vulnerabilidade social 
que se encontra a grande maioria dos estudantes do país, tratada pela po-
breza tecnológica, além da falta de estrutura e recursos dos profissionais 
docentes para a concretização e perpetuação do ensino em modalidade 
diversa.   (SENHORAS, 2020, online) 

De um lado, tem-se que o ensino a distância proporcionou, ain-
da que de forma paliativa, a mitigação dos efeitos quanto à suspensão e 
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limitação das aulas presenciais. Ocorre que nem todos os estudantes fo-
ram contemplados com a eficácia paliativa de tal medida ante a escassez 
de acesso à internet ou em razão da localização sem a presença de rede 
de dados móveis, como aqueles moradores de zona rural.

Concomitante a isso, verifica-se que a situação de vulnerabilidade 
econômica sofrida pelo país acarretou na desistência por parte dos alunos 
em continuar a estudar para ingressar no mercado de trabalho informal, 
exercendo porquanto atividades incompatíveis, soma-se a isso, a ausên-
cia de meios tecnológicos adequados para o acesso à educação plena, o 
que ensejou no aumento exacerbado da evasão escolar.

Por sua vez, a ausência de planejamento por parte do Estado quan-
to à remodelação da educação, ensejou na precarização do docente, pois 
alguns nem sequer tinham conhecimento sobre o manuseamento dos 
meios tecnológicos para utilizá-los como meio principal de aprendiza-
gem, acresce ainda, a falta de infraestrutura para que seja proporcionado 
o ambiente adequado para aprendizagem em meio online.

Além dos fatos acima elencados, imperioso salientar que nem to-
dos aqueles que tiveram acesso à internet ou meios tecnológicos adequa-
dos, sobressaíram-se perante aos outros, dada a falta de costume, bem 
como o despreparo para utilização da tecnologia no meio educacional. 
A exemplo disso, a filósofa Hannah Arendt, em seu artigo The crisis in 
education, publicado em 1957, já denunciava e alertava para a nova pro-
blemática do século, qual seja, na importância das escolas se adaptarem 
às necessidades inteiramente novas do mundo e isso se aplicava ao co-
nhecimento das tecnologias. (ARENDT, 1996, online)

É patente e notório que a questão da educação no Brasil desde 
sempre foi e é um grave problema enfrentado pelo Estado e pela socie-
dade, isso porque, a educação nunca foi prioridade nacional e ante a 
existência de uma pandemia reforça-se a necessidade de readaptação e 
principalmente de preparo do corpo docente e discente para o exercício 
efetivo da aprendizagem em meio tecnológico.

Por oportuno, saliente-se que segundo dados da UNESCO ain-
da não é possível quantificar acertadamente os prejuízos causados pela 
pandemia na seara da educação e estima-se que mais de 100 milhões 
de crianças ficarão abaixo do nível mínimo de proficiência sob a ótica 
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educacional, alertando ainda aos países para que adotassem medidas ur-
gentes para priorizar a recuperação da educação, sob pena de flagrante 
catástrofe geracional. (UNESCO, 2020, online) 

3 A ATUAÇÃO DO ESTADO NO ÂMBITO EDUCACIO-
NAL EM MEIO AO CONTEXTO DE CRISE

Uma vez apontados os principais desafios para a oferta de uma 
educação de qualidade e universalizada, e que esse avanço está direta-
mente ligado com a acessibilidade digital e remodelamento de métodos 
e sistemas de ensino, cumpre trazer à tona algumas medidas adotadas 
pelo poder público, bem como quais são as perspectivas e possibilidades 
para a efetiva concretização do direito à educação em meio ao contexto 
de crise. 

Nesse sentido, o art. 214 da Constituição da República de 1988 
(BRASIL, 1988) busca articular o sistema educacional, por meio do co-
mando constitucional para a criação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), aprovado pela Lei n. 13.005/2014 (BRASIL, 2014), definin-
do metas, diretrizes, estratégias e objetivos para o desenvolvimento da 
educação em todos os níveis, com inúmeras disposições que relacio-
nam o acesso à tecnologia ao processo de aprendizagem (FERREIRA, 
NOGUEIRA, 2016).

Com base no citado plano foi criada a Lei n. 14.109, de 2020, oriun-
da do Projeto de Lei n. 172, que, em suma, estabelece a aplicação dos re-
cursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(BRASIL, 2021, online)3, para dotar todas as escolas públicas do Brasil, 
em especial as situadas fora da zona urbana, de novas tecnologias de 
conectividade.

Ainda, a Lei n. 14.172, de 2021 (BRASIL, 2021, online) determina 
o repasse pela União de R$3,5 bilhões para garantir o acesso à internet, 
com fins educacionais, a alunos e professores da educação básica pública, 

3  Criado pela Lei º 9.998, de 17 de agosto de 2000, o Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações tem por finalidade proporcionar recursos des-
tinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das 
obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser 
recuperada com a exploração eficiente do serviço, nos termos do disposto no inci-
so II do art. 81 da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997. 
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seguindo alguns critérios para a concessão do benefício. Importante men-
cionar que a referida Lei foi aprovada após intensa batalha, isso porque 
inicialmente o projeto fora alvo de veto pelo Presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro, sob o argumento de que a Lei fere o teto de gastos. 
O Congresso derrubou o veto e o Chefe do Executivo recorreu ao STF, o 
qual não acatou o pedido.

Para além das medidas citadas, alguns programas e políticas públi-
cas de inclusão digital promovidos pelo Governo Federal merecem des-
taque, tais como o Programa Casa Brasil, os Centros de Inclusão Digital, 
o Programa Computador Para Todos, o Programa Estação Digital, o 
Observatório Nacional de Inclusão Digital e o Programa Nacional de 
Informática na Educação (SILVA E SOUZA, 2020).

Lado outro, há de ser observado o aspecto quanto àqueles que le-
cionam, pois, assim como os alunos, os professores também necessitam 
de auxílio para adaptar à informatização da educação, onde a mudança 
para o ensino remoto exigiu a transição das abordagens tradicionais para 
novas estratégias pedagógicas, com a massiva utilização de ferramentas 
digitais. Nesse sentido explica Ribeiro (2020, p. 2, online):

[...] Torna-se inviável continuar pensando em formar docentes 
com teorias pedagógicas irrelevantes ao seu cotidiano, teorias 
essas que diariamente se tornam obsoletas, centradas em ideais 
em nada condizentes com o momento histórico atual. Trabalhar 
dessa maneira é desconsiderar completamente as mudanças pelas 
quais o mundo contemporâneo está passando e os novos recursos 
e dispositivos que fazem parte da realidade dos alunos de hoje. 
Identificar os atuais processos de aquisição e construção do conhe-
cimento é vital para superar o fracasso escolar. 

Dessa forma, tem-se a necessidade de empreender esforços tam-
bém para a formação de professores capacitados para lecionar no ciberes-
paço, por meio de programas de educação continuada e implementação 
de matérias relacionadas à adequada utilização das tecnologias da infor-
mação e comunicação, as chamadas TICs (BRASIL, 2021, online)4.

Não menos importante, deve-se apontar caminhos para a solução 

4  TIC é a sigla para Tecnologias da Informação e da Comunicação e diz respeito às 
máquinas e programas que geram o acesso ao conhecimento. Elas consistem no 
tratamento da informação, articulado com os processos de transmissão e comuni-
cação.
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dos desafios enfrentados pelas pessoas com necessidades especiais, que 
necessitam de recursos e de mediações diferenciadas, com adequações 
metodológicas que auxiliem no processo de aprendizagem (CARVALHO, 
2019).

Nessa perspectiva, a meta 4 do Plano Nacional de Educação, am-
parada pelo art. 208, III da Constituição Federal (BRASIL, 1988), visa 
assegurar e universalizar o atendimento educacional especializado às 
pessoas com deficiência, em especial na rede regular de ensino. Logo, 
tem-se a importância de implementar programas e ações afirmativas tam-
bém para a acessibilidade do ensino a essas pessoas, que já necessitavam 
de uma atenção especial antes da pandemia, e agora mais do que nunca.

Como se viu, em que pese à adoção de algumas medidas pelo po-
der público para a efetividade do direito à educação, o cenário atual de-
monstra que os obstáculos ainda não foram superados. A concretização 
de políticas públicas é tarefa complexa e deve considerar a realidade nos 
três níveis, federal, estadual e municipal, bem como se atentar às parti-
cularidades de cada região, com especial tratamento àquelas com maior 
vulnerabilidade social. (FERREIRA, NOGUEIRA, 2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente estudo, a temática da educação foi abordada 
sob vários ângulos, mas principalmente sob a perspectiva constitucional 
dos direitos e garantias fundamentais em um cenário de crise e inovações 
tecnológicas.

Verificou-se que são inúmeros os desafios para a efetiva concreti-
zação do direito fundamental à educação no Brasil, não havendo uma 
solução simples para o problema, sendo necessário uma atuação poliva-
lente do Estado, bem como de órgãos e entidades comprometidos com a 
redução das desigualdades no âmbito educacional, não obstante a parti-
cipação ativa da comunidade, sempre tendo em conta que a efetividade 
do direito está atrelada a transição e remodelagem do ensino para com a 
evolução tecnológica.

Ademais, constatou-se que a dificuldade de adaptação ao novo 
modelo de ensino não está exclusivamente relacionada com a situação de 
vulnerabilidade social que se encontra a grande maioria dos estudantes 
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do país, mas também pela dificuldade e resistência de parte dos profes-
sores, que precisaram mudar abruptamente as suas estratégias pedagógi-
cas tradicionais para didáticas que se adequassem a informatização da 
educação.

Ainda, apontou-se algumas das políticas públicas adotadas pelo 
governo para minimizar os impactos da pandemia na educação, anali-
sando a conformidade destas medidas com as diretrizes consolidadas no 
plano nacional de educação.

Nesse contexto, conclui-se que o direito à educação não pode ser 
suprimido levianamente, devendo a reserva do possível ser utilizada como 
argumento apenas em situações extremas e devidamente fundamentadas, 
até mesmo em razão da existência de outros princípios balizadores que 
podem ensejar a necessidade de sopesamento, como, por exemplo, o mí-
nimo existencial e a proibição do retrocesso.

Por fim, cumpre tecer que o presente trabalho não pretende esgo-
tar o tema, bem como não tenciona apresentar uma solução simplória 
para o problema, tendo em vista a sua complexidade e amplitude, mas 
objetiva apenas contribuir cientificamente sobre assunto tão importante 
no cenário atual.
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INTRODUÇÃO

No ano de 1815, a escritora inglesa Jane Austen iniciava a obra 
Persuasão (1996). Foi seu último romance completo, tendo sido publicado 
postumamente, em 1818. Com o título sugestivo, Persuasão narra a estó-
ria da jovem Anne Elliot, moça de poucas posses, simples, a qual, apai-
xonada por um rapaz ambicioso, inteligente, porém pobre, é persuadida 
a romper seu relacionamento, a fim de encontrar um pretendente com 
nome mais tradicional e mais influente na sociedade.

A famosa obra de Austen recebeu referido título em razão de, ao 
longo de toda narrativa, vários personagens buscarem convencer a prota-
gonista a consentir naquilo que lhe era proposto, e, por meio de um exer-
cício de influência, modificar suas pretensões iniciais, a ponto de tomar 
decisões que viessem a lhe trazer infelicidade. E Anne Elliot assim agira, 
sempre na crença de que estava tomando a melhor decisão, persuadida a 
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partir de estímulos positivos.
Referida alegoria demonstra o impacto do ato de persuadir na vida 

das pessoas, vindo a mudar o rumo originalmente determinado, impli-
cando alterações comportamentais através da manipulação de contin-
gências por parte do outro (SKINNER, 1983). A emissão de comporta-
mentos feita por uma pessoa, dirigida a outra, predispõe e cria condições 
de modificar o comportamento e as suas decisões, expondo-se, assim, o 
que vem a ser a atividade de persuadir (LÉ SÉNÉCHAL-MACHADO, 
1997).

A orientação argumentativa, guiada pelo uso da linguagem como 
um mecanismo de ação carregado de intencionalidade, pode ser instru-
mento de argumentação extrajurídica quando do exercício da plenitude 
de defesa técnica pela Defesa no Tribunal do Júri.

Tratando-se de um Tribunal Leigo, no qual o réu é julgado por 
seus pares, pessoas do povo, que compõem o Conselho de Sentença, o 
sujeito no banco dos réus, acusado de ter praticado um crime doloso con-
tra a vida, terá o destino de sua liberdade traçado por sete jurados, cujas 
decisões serão “tomadas de maneira sigilosa e com base em um sistema 
de íntima convicção, sem fundamentação” (LIMA, 2020, p. 1.441).

O presente artigo, portanto, por meio do método dedutivo e de 
pesquisa teórica, objetiva demonstrar que a Defesa do réu acusado da 
prática de crimes de competência do Tribunal do Júri possa utilizar-se 
de linguagem persuasiva, com base em substratos da psicologia compor-
tamental, como elemento fundante do exercício da plenitude da defesa 
técnica, garantia constitucional do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, 
alínea “a”, da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988).

Para tanto, há de se demonstrar que a plenitude de defesa assegu-
rada à organização do júri é mais abrangente do que a garantia constitu-
cional da ampla defesa, prevista no inc. LV do referido art. 5º (BRASIL, 
1988), pertencente a todos os acusados. Seu alcance é maior, pois permite 
que advogado de defesa não se restrinja a uma atuação exclusivamente 
técnica, valendo-se, perfeitamente, do uso de argumentação extrajurí-
dica para convencer o Conselho de Sentença da pretensa inocência do 
acusado.

Será analisado o procedimento especial do Tribunal do Júri, a fim 
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de compreender a formação do veredito em processos penais que versam 
sobre julgamento de crimes dolosos contra a vida, seguido de considera-
ções acerca da linguagem persuasiva, o processo de persuasão e o com-
portamento de persuadir, como ferramenta de argumentação nos debates 
orais no plenário do júri. 

Ao final, analisar se a terapia cognitivo comportamental, por meio 
de desenvolvimento do ato de persuadir, é capaz de influenciar na intima 
convicção dos jurados.

DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO 
JÚRI E O SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO NO JUL-
GAMENTO

Quando há referência sobre o Tribunal do Júri, a primeira ideia 
destacável é a de ser um órgão julgador que promove o julgamento de 
réus por seus pares (NUCCI, 2012, p. 733). A máxima do júri é a de que a 
decisão da vida de um acusado sairá da mente de pessoas leigas, do povo, 
iguais àquele que esteja no banco dos réus, e não pelo conhecimento téc-
nico do juiz togado, magistrado investigo do cargo por meio de concurso 
e dotado de notório saber jurídico.

Essa característica é o liame histórico mais longevo da instituição 
do Tribunal do Júri, o qual remonta épocas anteriores à Carta Magna, 
da Inglaterra, de 1215, sendo o júri conhecido pelo mundo muito antes 
disso, principalmente na Grécia e em Roma (NUCCI, 2011, p. 733), mas 
ganhando a característica de Tribunal Popular a partir de 1215.

Após a Revolução Francesa, de 1789, estabeleceu-se o júri na 
França, como ícone do ideal de liberdade e democracia, esposados nos 
estandartes revolucionários de então, na medida em que o julgamento de 
determinadas ocorrências passaria a ser realizados por cidadãos, pessoas 
do povo. Tal mudança foi significativamente importante, como corolá-
rio democrático e libertário, pois, naquela época, o Poder Judiciário não 
era independente, e muitas questões submetiam-se ao crivo de magistra-
dos corruptos, maculando a necessária imparcialidade do julgamento 
(TÁVORA, ALENCAR, 2015, p. 836).

No Brasil, esta instituição foi instalada por meio do decreto do 
Príncipe Regente, em 18 de junho de 1822, reproduzindo o fenômeno de 
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sua propagação em toda a Europa. Inicialmente, era composto por “24 
cidadãos ‘bons, honrados, inteligentes e patriotas’, prontos a julgar os 
delitos de abuso de liberdade de imprensa, sendo suas decisões passíveis 
de revisão somente pelo Regente” (NUCCI, 2011, p. 734). Foi incorpo-
rado ao capítulo pertinente ao Poder Judiciário a partir da Constituição 
do Império de 1824, com competência para julgamento de causas cíveis 
e criminais. 

Ao longo da história das cartas constitucionais brasileiras, a insti-
tuição do Tribunal do Júri sofreu várias alterações e impactos relevantes 
acerca da discussão de sua soberania. Ao ser proclamada a República no 
Brasil, o júri, por influência da Constituição americana e da inflamada 
defesa do entusiasta Rui Barbosa, admirador indiscutível de tal modelo 
(LOPES FILHO, 2008, p. 20), foi incluído na Constituição Republicana 
de 1891, sendo, no entanto, transferido para o contexto dos direitos e ga-
rantias individuais, deixando de compor o capítulo do Poder Judiciário.

Ora voltando para o texto referente ao Judiciário – Constituição de 
1934 –, ora deixando de existir na carta constitucional – como em 1937 
–, sendo reinserido posteriormente na Carta de 1946, o Tribunal do Júri, 
chegou à Constituição Cidadã de 1988 com status de direito individual, 
trazendo consigo a exegese de vários outros direitos fundamentais, tais 
como direito à liberdade, à vida, à ampla defesa e, entre outros, a garantia 
ao devido processo legal.

Com competência constitucional para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida – art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição 
da República de 1988 (BRASIL, 1988) –, quais sejam, o homicídio, in-
fanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio – arts. 
121 a 128 do Código Penal (BRASIL, 1940) –, o Tribunal do Júri apre-
senta procedimento especial heterogêneo, dito bifásico ou escalonado, 
vez que bifurca em duas fases distintas.

A primeira delas, conhecida por iudicium accusacionis, assemelha-se 
ao procedimento comum, e é para a constatação de materialidade do 
delito e indicídios de autoria, suficientes para a instauração da segunda 
fase, iudicium causae, na qual um Conselho de Sentença, formado por sete 
jurados, cidadãos leigos, analisarão as provas do processo apresentada 
em plenário, as argumentações das partes e se há elementos para imputar 
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ao réu a prática do delito descrito na denúncia e declarado na sentença 
de pronúncia (CUNHA, PINTO, 2015, p. 21-22).

É na segunda fase que se forma, propriamente dizendo, o Tribunal 
do Júri, à guisa da previsão do art. 447, do Código de Processo Penal – 
CPP (BRASIL, 1941). Será composto por um juiz tocado, seu presidente 
e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais cons-
tituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento.

O primeiro ato será a constituição do Conselho de Sentença, mo-
mento no qual o juiz presidente, munido de uma urna para escolher o 
nome dos jurados o comporão, verificará se há as cédulas dos 25 jurados 
sorteados (art. 462, CPP), mandando que o escrivão proceda à chamada 
deles. Presentes ao menos 15 jurados, será declarado a instalação dos 
trabalhos (art. 463, CPP), podendo as partes participarem diretamente da 
formação do corpo de jurados, vez que Defesa e Acusação – nesta ordem 
– poderão recusar, cada uma, até três nomes sorteados, sem necessidade 
de justificativa, como exercício de desenvolvimento das respectivas estra-
tégias de trabalho.

Formado o Conselho de Sentença, com a escolha dos sete nomes 
– e dispensa dos demais outrora sorteados – dá-se início à instrução em 
Plenário, que partirá da oitiva do ofendido, se possível, inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação, seguida das arroladas pela defesa, 
e, se necessário, a realização de acareações, reconhecimento de pessoas e 
coisas e esclarecimento dos peritos (art. 473, CPP). Ao final, será tomado 
o interrogatório do réu, e, encerrada a instrução, iniciar-se-á os debates. 
Primeiro, o Ministério Público, que fará a acusação, pelo prazo de uma 
hora e meia (acrescido de mais uma hora no caso de haver mais de um 
acusado, nos termos do art. 476, §2º, CPP). Depois, pelo menos período, 
a Defesa fará sua sustentação oral perante o corpo de jurados.

É no momento dos debates que as partes podem exortar suas teses, 
sustentando os pontos mais relevantes para cada uma de suas pretensões. 
A acusação, presas aos limites da pronúncia. A Defesa, livre para invocar 
teses jurídicas e extrajurídicas, com o propósito de convencer os jurados 
a decidirem da maneira mais favorável ao réu.

Destaca-se que o munus exercido pelos jurados são precedidos 
compromisso de examinarem a causa com imparcialidade e a proferir a 
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decisão de acordo com a própria consciência e os ditames da justiça (art. 
472, CPP). Tal exortação consagra o axioma do sistema da íntima con-
vicção, sem fundamentação, de seus integrantes leitos (CAMPOS, 2010, 
p. 5). A votação de cada um dos membros do Conselho de Sentença se 
dará a partir da análise das provas apresentadas na instrução, incluindo-
-se a prova oral colhida em plenário, e, por vezes, de forma preponderan-
te, a partir da explanação e da oratória das partes.

Nesta senda, tem-se a importância da verve do advogado quando 
de sua oratória nos debates, a fim de invocar a arte de persuadir para 
convencer os jurados da pretensão inocência de seu cliente. Após uma 
provável argumentação eufórica, raivosa e instigante proferida pela acu-
sação, caberá à Defesa o exercício de influência, efetivada “pelo uso de 
mecanismos generalizados de interação social, através dos quais atitudes 
e opinião são mudadas” (LÉ SÉNECHAL-MACHADO, 1997, p. 28).

Há de se, sendo necessário, modificar opiniões, criando, no outro, 
emoções ainda não existentes, tentando exsurgir ou estimular as atitudes 
adequadas a um objetivo específico, qual seja, o convencimento à absol-
vição (PARSONS, 1963, apud LÉ SÉNECHAL-MACHADO), configu-
rando-se, nesse mister, o processo de persuasão perante o Conselho de 
Sentença.

DO PROCESSO DE PERSUADIR E O USO DE TÉCNI-
CAS E INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS

O ambiente do Tribunal do Júri, por si só, é eivado de estereótipos 
que conclamam em desfavor do acusado. O simples fato de já estar ins-
talada a sessão de julgamento em plenário, remete à ideia de que aquela 
fase iudicium causae foi precedida por uma preliminar, na qual foram veri-
ficados a materialidade e os indícios de autoria que levaram o acusado a 
sentar-se perante os jurados sob a forte tentação psicológica de que esteja 
mais próximo da culpa do que da inocência.

Obviamente, o sistema penal acusatório garantista sustenta-se na 
consagração do princípio constitucional da presunção de não-culpa, no 
qual o acusado entra no plenário tecnicamente inocente, recaindo so-
bre a acusação o ônus de demonstrar ser este culpado. No entanto, pelo 
viés psicológico e cientes de que os jurados, leigos, humanos, e sem ter 
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o mesmo preparo técnico do magistrado togado de observar as nuances 
da teoria da infração penal e da procedibilidade penal, não são imunes 
aos elementos metajurídicos e à tentação de enxergar o acusado como 
presumivelmente culpado.

A propósito, o próprio legislador, sensível à carência de frieza téc-
nica dos jurados, preconizou no art. 474, §3º, do Código de Processo 
Penal (BRASIL, 1941), a proibição do uso de algemas no acusado du-
rante o período em que permanecer no plenário do júri – resguardadas as 
hipóteses de risco a segurança e à ordem.

Trata-se de medida que exterioriza a observação do legislador de 
que a imagem do réu é capaz de persuadir negativamente os jurados an-
tes mesmo da exposição do corpo probatório e das sustentações orais.

Guilheme de Souza Nucci (2011, p. 776) esclarece a questão, bem 
dizendo:

Sabe-se, por certo, que a imagem da pessoa submetida a julgamen-
to compõe o quadro idealizado pelos jurados acerca do caso, sen-
do impossível controlar o grau de emotividade gerado, quando o 
acusado ingressa no recinto algemado e assim permanece o tempo 
todo. Estando em disputa interesses cruciais da pessoa humana e 
havendo um julgamento a ser proferido sem fundamentação, atra-
vés do voto secreto, torna-se mais lógico evitar, a qualquer custo, a 
má apresentação do acusado diante de seus julgadores.

Pelo mesmo motivo que se permite ao réu preso a presença ao 
plenário com vestimentas diversas do uniforme do sistema penitenciário, 
a fim de evitar estigmatização do acusado. Mais um ponto, portanto, de 
elementos persuasivos em favor da defesa.

Pois bem.
Detendo a Defesa o tempo de uma hora e meia de explanação, 

caberá ao advogado interessado na absolvição de seu cliente uma atitude 
mais substancial do que a mera retrospectiva das provas então coletadas 
ao longo da instrução.

Mais do que apenas utilizar de ferramentas de persuasão, muito 
presentes na literatura mercadológica, classificados em sessões de autoa-
juda e autoconfiança, o defensor deverá lançar mão das interações per-
suasivas, que “são aquelas que se efetivam em função da especificação de 
ocasiões para a ocorrência de comportamentos e de consequências” (LÉ 
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SÉNECHAL-MACHADO, 1997, p. 29).
É na linguagem persuasiva que o indivíduo persuasor, consciente 

de qual o objeto persuasivo proposto, querido, almejado previamente, 
irá interagir com o sujeito persuadido, imergindo em seu universo, 
analisando-o, conhecendo-o, trocando suas experiências e paixões, 
suas convicções, ideias, sentimentos pessoais, para, assim, formar uma 
simbiose capaz de alterar comportamentos do persuadido (SKINNER, 
1991, p. 27).

Segundo Lionel Bellenger (1987, p. 77), a persuasão acontecerá 
quando existir uma cumplicidade entre os sujeitos envolvidos, a ponto de 
tornar o persuadido o próprio persuasor, na medida em que o faz crer que 
está no comando da situação, dominando a interação, e que se convenceu 
por conta própria. Tal situação é muito frequente em tratativas de cele-
bração de negócios jurídicos, quando pretensos compradores, após a sub-
missão às interações de vendedores experientes, acreditam que, de fato, 
convenceram este a venderem um produto pelo qual sequer precisavam.

Das lições de Burrhus Skinner (1991) extrai-se a ideia de que há 
um comportamento do outro, já determinado, que deverá, por meio de 
estímulos do agente persuasor, associados geralmente a consequências 
positivas, ser alterado a partir disso. 

Assim, “a atividade de persuadir parece implicar, de fato, a emis-
são de comportamentos por parte de uma pessoa que, dirigidos a uma 
outra, predispõem e criam condições para alteração do comportamento 
desta” (LÉ SÉNECHAL-MACHADO, 1997, p. 29). A persuasão, para 
Skinner (1991), portanto, é uma questão de controle operante direto do 
comportamento do outro, a fim de eliminar o controle indireto.

O jurado, componente do Conselho de Sentença, tem em suas 
mãos um forte poder de decisão, o qual é exercido de forma imparcial 
e fomentado por seu ideário de justiça (NUCCI, 2011, p. 780). Frisa-se, 
contudo, a possibilidade de análise da parcialidade humana sob o ponto 
de vista formal, uma vez que, por ser humano e por não ter presenciado 
os fatos, o jurado, ora julgador, nunca terá a imparcialidade total, plena, 
trazendo consigo seus elementos metajurídicos de experiência, suas cren-
ças e convicções. 

Trata-se de uma imparcialidade niilista, trabalhada na Segunda 
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Consideração Intempestiva de Friedrich Nietzsche (2003), da qual se enten-
de que o historiador, por não ter vivido a história a qual pesquisa, não 
terá como ter uma imparcialidade total, com descrição fiel do passado, 
sem que se torne seco e sem mobilidade. Para tanto, deve a Defesa, inte-
ressada no manejo do comportamento de persuadir, enxergar o universo 
de cada um dos jurados, com o anseio de aplicar mudança de opiniões e 
atitudes.

Assim, o advogado persuasor, além de exercer seu ofício técnico 
de exposição de teses defensivas fundadas nos procedimentos proces-
suais penais, há de interagir com os jurados sob o viés comportamental. 
Ressalta-se que por “interação”, aqui dito, entende-se a comunicação 
comportamental, de linguagem persuasiva, diferentemente da comuni-
cação particular com cada um dos jurados, devidamente vedada pelo 
Código de Processo Penal (TÁVORA, ALENDAR, 2012, p. 872).

Utilizando-se do iter da linguagem persuasiva de Bellenger (1987), 
o persuasor, ora defensor do réu, deve passar credibilidade ao persuadido, 
indicando que tem o domínio do que expõe e que suas falar corroboram 
as provas até então produzidas e externadas no plenário. Há também de 
se ter coerência em seu discurso, bem como consistência no que diz, dan-
do continuidade e fluidez às ideias propostas em sua sustentação, para, 
assim, inserir o persuadido na falsa posição de persuasor, fazendo-o crer 
que a tomada de decisão pretendida é a mais acertada e que se trata deu 
sua ideia inata (SKINNER, 1991).

Por fim, nos dizeres de Bellenger (1987), aplicados no presente es-
tudo, espera-se congruência no explanar do persuasor, uma vez que há de 
considerar o posição do advogado, o objeto almejado e publicizado como 
o ideal e atitude propriamente dita do defensor ante o jurado, fazendo-o 
crer que suas consciência preconizará a decisão em favor do réu como a 
mais acertada.

Destaca-se a dificuldade em mensurar estatisticamente o índice de 
êxito em julgamentos favoráveis ao réu diante de comportamentos per-
suasivos pela Defesa, tendo em vista a sacralização do sigilo das votas 
e do sistema de julgamento por íntima convicção, sem necessidade de 
justificativa.

No entanto, há que se considerar que os cidadãos são pessoas 
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leigas, humanas, vulneráveis às influências argumentativas de ambas as 
partes e, mesmo respeitando o compromisso feito no início dos trabalhos, 
de agir com imparcialidade, tomando a decisão de acordo com sua cons-
ciência e os ditames da justiça, são naturalmente parciais ante à atuação 
persuasiva mais efetiva.

Nesta senda, busca a Defesa agir como afirma Wittgenstein: “Eu 
não estou ensinando nada; eu estou tentando persuadi-lo a fazer algo” 
(2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Descrita como a gentil senhora abastada, que buscava ajudar e 
proteger a frágil Anne Elliott das mazelas da vida e das dores da orfan-
dade maternal, a Lady Russell foi crucial na decisão de Anne recursar a 
proposta de casamento com seu amor, Frederick Wentworth, acondicio-
nando seu seus pensamento a ideia de que, por ser pobre e com fracas 
expectativas de prosperar, não seria um par ideal em sua vida (AUSTEN, 
1995, p. 53).

No citado romance, Lady Russell utilizou-se ferozmente de um 
processo de persuasão diante da protagonista, fazendo-a acreditar que a 
medida que traria – e de fato trouxe – maior infelicidade à sua vida, seria 
a decisão mais acertada.

Tendo a arte como doce ilustração de situações reais e vivências 
diárias, o presente estudo observou que o comportamento de persuadir é 
um elemento intrínseco nas sustentações orais ocorridas nos debates do 
procedimento especial do Tribunal do Júri. Sendo perfeitamente cabível 
à acusação lançar mão também de linguagem persuasiva, enfatizou-se o 
manejo de tal procedimento psicológico pela Defesa, à qual detém a prer-
rogativa constitucional de plenitude de defesa em seu agir nos processos 
penais de competência do Tribunal do Júri.

Analisou-se a estrutura deste procedimento especial processual pe-
nal e como a psicologia comportamental é capaz de apresentar substratos 
para influenciar a convicção do corpo de jurados para além da mera ex-
posição das provas produzidas e acostadas aos autos.

Não se trata de dissimulação ou distorção da verdade. O persuasor 
busca, com a linguagem persuasiva e o processo de persuasão, clarificar 
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de forma exponencial a ausência de configuração da culpa do acusado, 
estimulando atitudes adequadas para reforçar a convicção do jurado no 
sentido mais favorável ao réu.
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A LEI 13.010/2014 EM DECORRÊNCIA 
DO MAU USO DO PODER FAMILIAR:

 UM ESTUDO SOBRE A LIMITAÇÃO ENTRE O 
CUIDADO E O CASTIGO

Bárbara Lemos Dutra1 
Leandro Rodrigues Arcos2

1 INTRODUÇÃO

Isabella Nardoni (2003-2008); Bernardo Boldrini (2003-2014); 
Henry Borel, ou, menino Henry (2017-2021). Esses nomes poderiam ser 
comuns, mas acontece que boa parte da sociedade conhece as curtas, 
porém não pequenas histórias de cada um, inclusive a do mais jovem e 
recente, Henry.

Histórias como essas tendem a chocar todo o país. O caso Nardoni 
recebeu toda a atenção midiática que levou muitas vezes a própria mídia 
a ser criticada. Ocorre que a história sempre se repete. Não à toa, o me-
nino Bernardo deu ensejo a então questionada “Lei da Palmada”. Já o 
menino Henry, ainda que mais atual dentre os três, não foi o ultimo caso 
de assassinato e maus tratos contra crianças e adolescentes. 

De acordo com o portal Agência Brasil, os dados divulgados 
pelo Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) apontam que entre os anos de 2010 e agosto de 2020, 
103.149 crianças e adolescentes com menos de 19 anos de idade morreram 
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Dayrell. Especialista em Direito na Internet pela Faculdade Educacional da Lapa. 
Graduada em Direito pela UNISECAL – Ponta Grossa.baarbara.du@gmail.com.

2 Especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil do Centro de Ensino Supe-
rior dos Campos Gerais. Graduado em Direito pela UNISECAL – Ponta Grossa 
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vítimas de agressões no Brasil, sendo que 2.083 dessas crianças possuíam 
entre zero a quatro anos de idade.

Logo, é possível questionar as garantias previstas às crianças e ado-
lescentes no ordenamento jurídico em aspecto civil, quais visam prevenir 
futuras agressões, maus tratos, torturas e mortes, assim como os direitos 
que lhes resguardam uma vida digna, com saúde e desenvolvimento e 
qual a participação e limitação dos pais à observância desses direitos.

Deste modo, a relevância em aspecto pessoal, social e acadêmico 
acerca do tema escolhido: identificar as normas que visam proteger as 
crianças e garantir-lhes um desenvolvimento completo; qual o papel dos 
pais da sociedade e do Estado e até que ponto isso pode ser visto como 
uma interferência no poder familiar imposto aos pais.

A primeira parte deste artigo relata quais os direitos e normas fun-
damentais contidos nos Direitos Humanos das crianças, bem como pela 
Constituição Federal de 1988 e, os princípios que norteiam suas garantias 
e, logo após, na segunda parte, analisou-se a legislação pertinente à crian-
ça e ao adolescente em âmbito cível, por meio do Direito de Família, 
como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, na terceira parte do trabalho, se buscou entender a neces-
sidade e as alterações trazidas pela Lei da Palmada, quais os posiciona-
mentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da possível interferência 
estatal no campo privado da relação entre pais e filhos.

2 DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE

O ano de 2021, assim como o ano anterior, está sendo marcado 
pela pandemia de Covid-19 que já acometeu parte da população mundial 
e no Brasil, deixando suas cicatrizes na saúde, na economia, na educação 
e se reflete em vários aspectos sociais, como a violência doméstica contra 
a mulher, o idoso, crianças e adolescentes.

Sobre o último, poucos casos repercutiram tanto neste período de 
pandemia, como o ocorrido em 8 de março de 2021, dia Internacional da 
Mulher, data importante para a sociedade. Tratava-se do caso Henry. De 
acordo com o portal BBC (2021):

Henry Borel é um menino de 4 anos que morava na Barra da Tijuca 
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(Rio de Janeiro) com sua mãe, Monique Medeiros, e com o namo-
rado dela, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como 
Doutor Jairinho. [...]  A mãe e o padrasto disseram ter encontrado 
o menino caído em seu quarto, mas uma perícia posterior revelou 
que a criança morreu por hemorragia interna, vítima de agressão.

O caso gerou especulações, comoção geral, acusações e levou a 
prisão do então vereador e a mãe do menino. O portal BBC ainda destaca 
que para o delegado: “A investigação também identificou, por meio de 
capturas de tela de celulares, que a criança sofria uma rotina de agres-
são”, pois, de acordo com uma conversa por aplicativo de mensagens 
instantâneas trocadas entre a babá do menino e sua mãe, a funcionária 
relatou agressões cometidas contra a criança, ainda em fevereiro.

Se a pandemia é ou não fator que contribui para a incidência dos 
maus tratos contra as crianças, ainda está sendo estudado, mas o que se 
pode afirmar é que situações como essa não é novidade nos jornais e no 
judiciário. São Henrys, Nardonis e Bernardos que frequentemente apare-
cem no noticiário. Sejam por padrastos agressores, avós, os próprios pais 
das crianças agredidas, bem como pessoas ligadas a seu círculo afetivo.

 Pois, a partir do momento em que se fala em responsabilidade 
penal, o crime já ocorreu e caso não tenha deixado marcas pelo corpo 
e na memória, será mais uma notícia sobre uma criança teve sua vida 
interrompida.

Inicialmente, importa mencionar que a proteção e as garantias da 
criança e o adolescente é tema de Direitos Humanos e desta forma faz 
jus a um tratamento digno. A Convenção sobre os Direitos da Criança 
ocorreu em novembro de 1989 e entrou em vigor no ano seguinte e, no 
que tange a família, a convenção diz logo em seu preâmbulo considerar:

[...] a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente 
natural para o crescimento e o bem-estar de todos os seus mem-
bros e, em particular, das crianças, deve receber a proteção e a as-
sistência necessárias para poder assumir plenamente suas respon-
sabilidades dentro da comunidade.

A Convenção ainda acrescenta que a criança deve crescer em 
seio familiar, cercada por um ambiente de amor, com felicidade e com-
preensão. O artigo 1º optou em não separar as crianças dos adolescentes, 
logo, até os 18 anos para a referida convenção, todas as pessoas de países 
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signatários são consideradas como crianças e merecem deste modo, um 
tratamento justo, humano, livre e igualitário, pautado no desenvolvimen-
to sadio respeitando seu melhor interesse. (art. 3º).

A Constituição Federal de 1988, um ano antes da Convenção 
Sobre os Direitos da Criança, já previa a prevalência da dignidade huma-
na como um de seus princípios fundamentais, no artigo 1º, inciso III. Já 
o artigo 2º, inciso IV traz como um de seus objetivos, promover o bem de 
todos, sem distinção, discriminação ou preconceitos.

Os direitos e garantias fundamentais iniciam no artigo 5º, o qual 
diz que todos são considerados iguais de acordo com a lei, sem distinção 
de nenhuma forma. Sejam brasileiros ou estrangeiros residentes, lhes será 
assegurado o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade. Os incisos I, II e III acrescentam:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desuma-
no ou degradante;

Assim, nenhuma criança deve ser submetida a tratamentos degra-
dantes, proibidos ou não previstos em lei, visto que os direitos e obriga-
ções dos pais ou responsáveis, da sociedade e do Estado além de serem 
expressos pela Constituição, encontram respaldo em normas infralegais 
no ordenamento brasileiro que se verá adiante.

A Constituição brasileira atual, ainda reserva o Capítulo VII para 
tratar do tema “da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do 
Idoso”, e o artigo 226 prevê que “a família, base da sociedade, tem espe-
cial proteção do Estado’’. Logo, ainda que as relações sejam intrafami-
liares, o Estado sempre que necessário deve intervir nas relações, como 
também na criação e no desenvolvimento da criança, oferecendo meios 
e políticas públicas que garantam seu bem-estar, inclusive esta é a deter-
minação do parágrafo 8º do artigo em questão. O artigo 277 reverbera as 
orientações:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
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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, violên-
cia, crueldade e opressão. 

Desta forma, os mecanismos estatais, políticas públicas, leis des-
tinadas à proteção da criança e do adolescente, normas presentes no 
âmbito do Direito de Família, pelo próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente ou pelo Código Penal, visam garantir o desenvolvimento 
completo previsto pela Constituição.

2.1 PRINCÍPIOS BASILARES DOS DIREITOS E GARAN-
TIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assim como os Princípios Constitucionais, como a Dignidade 
Humana e  a Igualdade, por exemplo, os direitos e garantias da criança e 
do adolescente também são distribuídos a partir de princípios que estão 
contidos tanto na própria constituição, como no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, que será melhor analisado mais à frente. Contudo, 
importa explicar sua questão principiológica. Mello e Silva (2021, p. 12):

A Lei 8.069/90 é norteada por princípios, originários da 
Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que definem a 
aplicação e interpretação da lei no que tange às crianças e adoles-
centes. Aliado à Constituição Federal de 1988, o ECA visa garan-
tir os direitos fundamentais da criança e do adolescente, por meio 
de legislação específica, com princípios como a proteção integral, 
princípio da prioridade absoluta, princípio da prevalência dos di-
reitos dos menores, entre diversos outros. Os princípios trazidos 
pelo ECA são de extrema importância para assegurar o amparo às 
crianças e aos adolescentes.

O Princípio da Proteção Integral, destacada pelo autor supramen-
cionado, pode ser identificado no artigo constitucional de n.º 227 e se 
repete no artigo 4º do ECA, o qual já analisado anteriormente, refere-se 
ao dever da família, sociedade e estatal em prover as necessidades da 
criança e do adolescente, para uma vida digna, com saúde, educação, 
lazer, sem discriminações e violência. O artigo 100, inciso II do Estatuto 
complementa que “proteção integral e prioritária: a interpretação e apli-
cação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à 
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proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes 
são titulares”.

Diz-se que a proteção integral originou-se da Doutrina da Proteção 
Integral, que pelo meio internacional motivou então a propositura do 
ECA. Segundo Maciel e Amin (2019, p. 67) para garantir efetividade 
à doutrina da proteção integral, a lei trouxe um conjunto de medidas 
governamentais aos três entes federativos, com políticas sociais  básicas,  
programas  de  assistência e serviços especializados, o qual visa a preven-
ção e atendimento às vítimas de maus tratos. Silveira (2003, p. 60) apud 
Oliveira (2017, p. 12) aponta que:

O Estatuto da Criança e do Adolescente, vincula-se a “[...] princí-
pios e técnicas do direito, aos conceitos da ciência jurídica, voltado 
para o que é justo, o bem comum e a equidade social”.  Destaca-se 
que esse instituto “[...] é resultante de um amplo movimento que 
lutou e luta pelos direitos da população infanto-juvenil. Inspiração 
que se fundamenta na Doutrina de Proteção Integral, já presente 
nas normativas internacionais dos direitos da criança.

Deste modo, os princípios dos quais descendem o ECA, se fun-
daram com base nos estudos do que é mais importante e digno para o 
desenvolvimento desta parte da população.

Sobre o Princípio da Prioridade Absoluta, como já visto, encontra-
-se junto a Proteção Integral, pois também está previsto no artigo 227, só 
que de modo expresso na letra da lei, e da mesma forma se encontra no 
artigo 4º e 100, parágrafo único, II do ECA. 

O Princípio do Melhor Interesse da Criança refere-se ao dever de 
pairar o interesse superior, como garantidor do respeito aos direitos fun-
damentais titularizados por crianças e jovens. (MACIEL; AMIN, 2019). 
Nesse sentido, corresponde ao melhor interesse, tudo aquilo que resguar-
da seus direitos fundamentais. O melhor interesse é aquele que possibilita 
o melhor para a dignidade da criança como pessoa em desenvolvimento.

3 PODER FAMILIAR NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO

Antes de conceituar o poder familiar, interessa saber que este se 
encontra expresso no O Direito de Família bem como no Estatuto da 
Criança e do Adolescente - ECA. Não obstante, o Direito de Família 
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limita-se a tratar dos direitos justamente em aspecto familiar, assim, 
tendo em vista a especialidade das normas, propicia-se o espaço para 
o ECA, promovendo um diálogo entre as fontes e que, apesar de cada 
regulamento responder pela sua matéria, é inevitável a recorrência de 
uma norma civil a outra, promovendo assim, uma aproximação entre o 
Estatuto e o Direito de Família.

O descumprimento de uma norma em âmbito de família, como o 
inobservância aos deveres e obrigações dos pais para com os filhos dará 
margem para a leitura do ECA, mas não restringe apenas a isso, pois, as 
normas encontram-se em consonância ou corroboram uma com a outra.

3.1 DIREITO-DEVER DOS PAIS AOS FILHOS NO CÓDI-
GO CIVIL VIGENTE

No que concerne ao Código Civil de 2002, este foi instituído pela 
Lei de n.º 10.406 e regula o Direito de Família entre os artigos 1.511 a 
1.783-A. Entre títulos e capítulos que tratam desde o casamento, o divór-
cio, a partilha de bens e, no que tange a criança e ao adolescente, cons-
ta-se os direitos e deveres sobre a criação dos filhos, aos direitos sobre a 
pessoa destes, a filiação além da guarda estabelecida entre os pais e de-
mais normas acerca de pais e filhos até à tutela e curatela sobre o incapaz.

Sobre o Poder Familiar, este veio com a vigência do Código Civil 
atual. Antes, o Código Civil de 1916, designava ao homem a tarefa de 
chefiar a sociedade conjugal e, do mesmo modo, a ele se atribuía o exer-
cício do poder sob os filhos. Logo, o marido-pai, era incumbido da res-
ponsabilidade e das obrigações sobre seus próprios filhos. Tratava-se do 
Pátrio Poder, termo expresso nos antigos dispositivos de n.º 379 e 380 do 
referido código.

Deste modo, com a chegada do novo código civil, o termo foi subs-
tituído pelo então poder familiar, resguardado em seu Livro IV, Capítulo 
V. Grisard (2011, p. 24) apud Dias (2016, p. 756-757) define o poder fa-
miliar como:

Não se trata do exercício de uma autoridade, mas de um encargo 
imposto por lei aos pais. poder familiar é sempre trazido como 
exemplo da noção de poder-função ou direito-dever, [...] poder que 
é exercido pelos genitores, mas que serve ao interesse do filho.
[...] Para Waldyr Grisard, tentar definir poder familiar nada mais é 
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do que tentar enfeixar o que compreende o conjunto de faculdades 
encomendadas aos pais, como instituição protetora da menorida-
de, como fim de lograr o pleno desenvolvimento e a formação inte-
gral dos filhos, seja física, mental, moral, espiritual ou socialmente.

Nessa perspectiva, os filhos estão sujeitos a égide de seus pais, de 
acordo  com os artigos 1.630 e 1.634, os quais devem, ambos de maneira 
justa e equilibrada, independente da situação conjugal em que se encon-
trem,  exercer o direito e a obrigação do poder familiar de modo pleno.

Todavia, na ocorrência das hipóteses elencadas entre os artigos 
1.635 a 1.638, o exercício do poder familiar pode vir a ser tanto extinto 
como suspenso. Considerando extintos, casos triviais, como a morte dos 
pais ou do próprio filho, o instituto civil da emancipação que o torna-
rá responsável civil por seus próprios atos ou a própria maioridade; a 
adoção ou decisão judicial.

Já a suspensão, relaciona-se a casos específicos que poderão ser 
melhor visualizados durante a análise do ECA. Ainda assim, o Código 
Civil listou no artigo 1.637, algumas situações que podem ensejar a sus-
pensão do exercício de poder familiar por um ou ambos os pais, tais 
como:

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando 
aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe 
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar 
a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e 
seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha.
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder fa-
miliar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em 
virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão.

A perda definitiva do poder familiar se dará por meio de sentença 
judicial. Ocorrerá sempre que constatadas ações que colocaram em risco 
a vida e a integridade física e psíquica da criança. Nestes casos, o legisla-
dor atentou-se então às situações críticas de violência, objeto da pesquisa 
em questão. 

De acordo com o artigo 1.638, a perda do direito da criação dos 
filhos sucederá sempre que se identificar contra a própria criança: cas-
tigos; abandono; atos que confrontam a moral; faltar com suas obriga-
ções de modo contínuo; facilitar adoção irregular do filho a outrem; ou 
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ocorrências mais gravosas, como violências físicas e sexuais contra a 
criança.

Da mesma forma, pode acontecer ainda, a perda do poder familiar, 
pela prática dos atos de violência já listados ou, tentativas de homicídio 
ou feminicídio um contra o cônjuge ou titular que detém em igualdade, o 
direito-dever pela criação do filho.

No mesmo sentido, o artigo 1.583 também do Código Civil dispõe 
sobre a guarda. Seus parágrafos 1º e 2º assentam que na guarda compar-
tilhada, a regra, onde o exercício do poder familiar se distribui de forma 
equilibrada, quanto que na guarda unilateral, outra excepcionalidade so-
bre a criação, a guarda passaria apenas um dos genitores.

Nota-se a preocupação do Código Civil em enfatizar que o poder 
familiar não sofre interferências, salvo as hipóteses de suspensão e ex-
tinção já observadas, caso haja divórcio ou dissolução de união estável 
entre os cônjuges, ainda que venham a contrair novas uniões conjugais, 
tampouco a guarda deverá influenciar no exercício do poder familiar en-
tre os pais.

Isso ocorre como já identificado, por partir de um direito-dever 
constituído aos pais para que possam cumprir com suas obrigações com 
sua prole. 

3.2 LEI N.º 8.089 DE 13 DE JULHO DE 1990 - ECA

Posterior à Constituição Federal que, como já analisado, alicer-
çada na igualdade e na dignidade humana, destacou textos específicos 
aos direitos resguardados aos menores. E , seguida da Convenção dos 
Direitos das Crianças a qual o Brasil é signatário, fez-se a necessidade 
em constituir um regulamento próprio e que desenvolve-se com maior 
especificidade os direitos não apenas dos filhos e de sua criação, mas da 
criança e do adolescente como um indivíduo detentor de direitos. Mello 
e Silva (2021, p. 11) argumentam:

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, os me-
nores  passaram  a  ter  tratamento  específico,  tendo em  vista  
sua condição  de  pessoa  em  desenvolvimento,  com  políticas  
próprias voltadas  à sua  proteção,  assim  como  os  idosos,  os  
portadores  de deficiência e as gestantes.
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Logo, além das diretrizes para um desenvolvimento infanto-juve-
nil pleno, com saúde, lazer, educação e convivência familiar, o ECA dis-
ponibilizou e acentuou normas protecionistas bem como sancionadoras 
ao se identificar a inobservância de seu conteúdo.

Relativamente ao Poder Familiar, não só o Código Civil, mas tam-
bém o ECA trata do tema em questão, ao falar do direito à convivência 
familiar e comunitária (ECA 21 a 24), como da sua possibilidade de per-
da e de suspensão (ECA 155 a 163). (DIAS, 2016).

Destarte, no que corresponde ao exercício do direito-dever sobre 
a criação dos filhos, o ECA preconiza a obrigação dos pais, consubs-
tanciada na dignidade da criança, corroborando e repetindo os direitos 
e garantias fundamentais constitucionais em seu texto e ainda enfatiza 
alguns pontos, como o direito ao respeito à criança, presente no artigo 
15, o qual se esclarece no artigo 17 e que se relaciona ao tema pesquisado, 
o qual consagrou que:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da inte-
gridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abran-
gendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 
valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

O artigo 18 ainda reafirma a dignidade da criança e do adolescente 
e, ao verificar “qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor”, passa a ser uma obrigação de todos, seja de 
sua família ou comunidade local, da sociedade e do Estado, colocá-los 
a salvo.

No entanto, ainda com a discricionariedade legislativa sobre o 
ECA prevista desde sua redação original, um novo ditame se acrescen-
tou com a Lei de nº 13.010, em 2014, ou seja, 24 anos após a vigência do 
Estatuto, ainda fez-se necessário delimitar a criação dos filhos por parte 
dos pais. Lei esta que será mais bem analisada no tópico a seguir.

4 APONTAMENTOS SOBRE A LEI MENINO BERNARDO

A lei conhecida como Lei Menino Bernardo, em homenagem ao 
menino agredido e morto pela madrasta e pelo seu pai, ou ainda, Lei da 
“Palmada”, criticada por passar a ideia de interferência estatal no modo 
de criação dos filhos na atualidade, veio para especificar certas condutas 
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entendidas como castigos cruéis e degradantes. Sousa (2015, p. 43):

Ressalta-se que é nesta esteira que há pretensão por parte da Lei 
da Palmada nº 13.010/2014 em trazer previsões mais detalhadas 
e específicas para as ocorrências de casos de maus tratos e violên-
cias contra crianças e adolescentes, bem como medidas a serem 
tomadas pelo poder público em caso de constatação de condutas 
do gênero.

A referida lei veio para além de dar uma resposta e uma visibili-
dades aos  casos de crianças vítimas de violência, esclarecer o que se en-
tende por criação digna e respeitosa, acrescendo o artigo 18-A ao ECA:

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educa-
dos e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel 
ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou 
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família 
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se: 
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 
com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que 
resulte em:
a) sofrimento físico; ou 
b) lesão;
II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de 
tratamento em relação à criança ou ao adolescente que:
a) humilhe; ou 
b) ameace gravemente; ou
c) ridicularize.

Bem se sabe a importância das atualizações normativas em con-
formidade com a sociedade e suas modificações. Entretanto, nota-se que 
a lei não trouxe condutas taxativas do que pode ser considerado ou não 
como maus tratos ou agressões no modo como se corrigem as crianças. 
Esta é uma das críticas sobre a necessidade de uma nova lei. Nogueira 
(2019, p. 49) considera que:

Para quem se posiciona contrariamente à aplicação da Lei 
13.010/14, o principal argumento utilizado é o de que o ECA já 
prevê em sua redação punições aos pais que agridem fisicamente 
seus filhos, inclusive abordando como um dessas sanções a perda 
ou restrição do poder familiar.
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No que tange ao exercício do direito-dever ao poder familiar, há 
quem diga ter sido educado à base de castigos, palmadas, chineladas, 
entre outros meios e que isso o tornou respeitoso como adulto; conquan-
to, há quem questione se o modo como foi criado não se refletirá em 
seu desenvolvimento na vida adulta. Comel (2003, p. 106) apud Souza e 
Sommer (2017, p. 2) explicam:

O castigo físico moderado seria aquele com a finalidade educa-
tiva, aplicado sem exageros, apesar de ser duvidosa a eficácia de 
tal método corretivo no que tange à agressão corporal e psíquica 
arcada pelo filho. Apesar da dúvida quanto à necessidade da “pal-
mada educativa” durante o exercício do poder familiar, a Lei da 
Palmada foi questionada veementemente por parte da sociedade 
brasileira. 

Nesse ponto, confrontam-se o entendimento social sobre o direi-
to de criar seus filhos e a proteção até mesmo do próprio seio familiar. 
Propõe-se nesse sentido, uma análise a limitação do encargo de exercer 
o direito-poder de criação sobre a criança. É nesse contexto que Sousa 
(2015, p. 33) pontua: 

Este direito não delega ao pai ou responsável punir com castigos fí-
sicos e outros tipos de maus-tratos a criança e o adolescente que es-
tão sob seu poder. Mais uma vez, percebe-se que a polêmica acerca 
da Lei da Palmada é a dificuldade em conceituar o que caracteriza 
castigo físico ou maus-tratos contra a criança e o adolescente den-
tro da conceituação de poder familiar.

Independente do âmbito pessoal e intrafamiliar de criar e educar as 
crianças, qualquer ação que gere um risco ou atente contra a integridade 
física ou mesmo a vida de uma criança, como já frisado, confronta todos 
os direitos e garantias da dignidade humana e deve ser conduzida à esfera 
penal. Mas, sobre um viés social, a lei veio para criar um cenário no qual 
o Estado dita as regras de como educar os filhos, suprimindo a autorida-
de parental. (SOUZA E SOMMER, 2017).

Nesta lógica, importante é a argumentação sobre até que ponto 
estaria o Estado interferindo no modelo de criação entre pais e filhos. 
Sousa, (2015, p. 44):

A ideia de intervenção do Estado, de que a lei possivelmente ve-
nha a afetar a liberdade das famílias, não condiz com tudo o que 
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analisaram os especialistas, doutrinadores e demais opiniões crite-
riosas existentes neste curto tempo de debates sobre este tema ex-
tremamente sensível a toda a sociedade. (BERLINI, 2014). Neste 
caso, é importante colocar pais e filhos em igualdade de condições 
de direitos e deveres, para que a convivência destes seja harmonio-
sa sem a necessidade de agressões físicas e psicológicas contra o 
menor e com isso, não seja aplicada nenhuma norma que conste 
a Lei da Palmada.

De acordo com o posicionamento acima, as relações entre pais e 
filhos, adultos e crianças deve existir seguindo o princípio da igualdade, 
baseada no respeito, pois, o mesmo direito-poder que exige a criação dos 
filhos com zelo e proteção, também assegura os filhos de uma criação 
justa e digna. Tal qual é o entendimento de Nogueira (2019, p. 48), o qual 
acredita que a utilização dos dispositivos da Lei, possibilita a substituição 
de advertências físicas pelo diálogo.

Sobre o Estado, verificou-se inicialmente seu especial interesse 
sobre as famílias previsto logo na Constituição Federal. Ainda, o texto 
constitucional bem como o ECA asseguram a participação estatal ao se 
identificar vestígios ou indícios de violência doméstica contra crianças e 
adolescentes, logo, deixar o Estado de agir quando preciso é que repre-
sentaria ausência de efetividade. Sousa (2015, p. 36) acrescenta que “a 
Lei da Palmada só existe em função dos incontáveis excessos cometidos, 
já que é impossível ditar regras de educação às famílias”.

Desta forma, o que se questiona por meio da referida lei, não é 
o exercício do poder familiar e sim, o mau uso do poder, neste caso, o 
poder excessivo.

Ainda que não seja uma regra, os hábitos sobre a criação são pas-
sados de pai para filho, onde se repete as crenças, costumes e as tradições 
familiares. Logo, o modo com que os avós educaram os pais, se refletirá 
no modo em que estes educaram seus filhos. Contudo e como já dito, esta 
não é mais a regra, pois assim como observado o poder familiar trans-
formou-se bastante ao longo do tempo, superando a ideia do princípio 
da autoridade, que permeava as relações familiares de outrora. (SOUSA, 
2015).

Importa refletir que o conceito de agressão e violência física é 
atemporal e que, sofrer agressões físicas e psíquicas no passado ou no 
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futuro nada tem a ver com palmadas, visto que a educação física e cruel 
confronta a dignidade humana antes mesmo da vigência do ECA e não 
havendo equilíbrio entre elas, tampouco há como compará-las. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho identificou os direitos e garantias resguarda-
dos à criança e ao adolescente que lhes garante uma vida digna, pautada 
no respeito, assegurado à proteção a um desenvolvimento pleno, cerca-
do pelo convívio familiar, o qual deve privar pelos seus interesses, seja 
na saúde, educação, lazer e todas as necessidades que lhe proporcionam 
uma vida segura, sem discriminações, onde sua integridade física e psí-
quica deve ser priorizada. 

Todas essas garantias estão inseridas nos Princípios do Melhor 
Interesse da Criança, bem como, da Prioridade Absoluta e da Proteção 
Integral e definidas tanto na Constituição Federal de 1988 como no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Direito de Família, o qual 
reserva aos pais, o dever de garantir e exercer a proteção a tais interesses 
por meio do Poder Familiar.

Contudo, verificou-se que o mau uso do poder familiar permitiu e 
ainda permite que a sociedade use de ser direito-dever de forma agressi-
va, excedendo os limites, de modo a colocar em risco a vida de seus filhos 
ou até perdê-los, como o caso do menino Henry que motivou a pesquisa 
em questão.

Além disso, há alguns anos atrás, a Lei da Palmada entrou em 
vigor para salientar o que já era previsto pelo ECA. Ocorre que se casos 
como o de Henry, Bernardo, Nardoni e tantos outros, a lei não teria se-
quer sido proposta.

Contudo, não basta à propositura de leis para lembrar o que já se 
sabe. Portanto, o necessário para que a vida e integridade física das crian-
ças e adolescentes sejam protegidas, é o bom senso e adequação social 
dos pais durante a educação, visto que os conceitos de poder familiar 
acompanham a atualidade, onde seu convívio representa desenvolvimen-
to sadio e feliz. Ainda, a participação ativa da sociedade em denunciar os 
abusos e maus tratos e, a efetividade estatal por meio de políticas públicas 
e atividades multidisciplinares, sejam pelas escolas, recreação, saúde e 
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assistência social atuante no cotidiano das famílias.
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PEDOFILIA E OS CRIMES CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E DE 

ADOLESCENTE NA INTERNET
Bárbara Lemos Dutra1
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta uma discussão sobre pedofilia no âmbito da 
internet, de forma a esclarecer como é tratada pelo ordenamento jurí-
dico brasileiro, com enfoque nos crimes sexuais; incluindo aqueles que 
envolvem o mercado da pornografia infantil através da internet, aplican-
do-se principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 
Código Penal (CP), objetivando compreender sobre os meios de combate 
e punição dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescen-
te, mencionando a Lei 13.441/17, uma novidade na legislação brasilei-
ra, que versa sobre a infiltração policial, como ferramenta do processo 
investigatório.

A prática da pedofilia pode ocorrer no ambiente doméstico ou vir-
tual, para compreender melhor sobre o tema, analisam-se as característi-
cas, o comportamento do pedófilo e as consequências da pedofilia para 
a vítima. Ao contrário do que o senso comum acredita, a pedofilia não 
é considerada crime, uma vez que não existe no ordenamento jurídico 
brasileiro a tipificação “crime de pedofilia”, sendo assim, é considerada 
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uma espécie de parafilia (desvio de comportamento), no entanto, há tipi-
ficações de crimes semelhantes, como estupro de vulnerável e o comércio 
e produção de pornografia envolvendo criança e adolescentes, entre ou-
tras tipificações que visam assegurar e proteger a integridade, dignidade 
sexual da criança e do adolescente.

Atualmente a internet é um dos mais importantes meios de comu-
nicação. O mercado da pedofilia é composto por uma rede e envolve um 
crime organizado, que atua através da internet, diante dessa realidade 
entende-se que o pedófilo, ainda que indiretamente, favorece a ocorrên-
cia da pornografia infantil. Sendo assim, pornografia infantil e a difusão 
da pedofilia no âmbito digital são grandes problemas a serem enfrentados 
pela legislação brasileira, uma vez que a internet possui características 
que facilitam a prática de crimes, através do anonimato, causando di-
ficuldades em identificar e punir os autores desses crimes. O estudo do 
presente artigo é importante frente à sua relevância jurídica, devido à 
fragilidade da legislação brasileira na punição dos crimes virtuais, neces-
sitando novas medidas preventivas e punitivas, e relevância social, ofere-
cendo um breve conhecimento sobre a pedofilia e o mercado da porno-
grafia infantil através da internet, para que a sociedade possa entender o 
seu papel no combate aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e 
adolescentes.

A pesquisa desse artigo ampara-se na legislação brasileira, tendo 
como base principal a aplicação do Código Penal, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e por fim a Lei 13.441/17, uma novidade no orde-
namento jurídico brasileiro que prevê a infiltração de agentes de polí-
cia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e 
adolescente. Quanto a doutrina estudada é importante mencionar Jorge 
Trindade e Ricado Breier que discorrem acerca dos aspectos psicológicos 
e penais da pedofilia e Cristiane Sanderson que trata do Abuso sexual em 
crianças versando especificamente sobre a instrução de pais e professores 
para a proteção das crianças contra abusos sexuais e pedofilia, um dos 
principais artigos científicos estudados é do autor Fernando Henrique de 
Faria Sapucci, que faz um estudo sobre os aspectos físicos, psicológicos 
e penais da pedofilia. É importante mencionar o Relatório Final da CPI 
da Pedofilia, documento que trata da pedofilia no âmbito virtual, entre 
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outras fontes de pesquisa.
O estudo fundamenta-se em levantamento bibliográfico, utilizan-

do como metodologia a pesquisa qualitativa, pois adota método que visa 
analisar conceitos e percepções dos autores estudados. Divide-se em três 
tópicos, no primeiro tópico, comentam-se os aspectos introdutórios dis-
correndo sobre a definição da pedofilia e a legislação acerca dos crimes 
contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o próximo tópico 
trata-se de um estudo sobre a pedofilia no âmbito da internet e os cri-
mes relacionados ao mercado da pornografia infantil e por fim, o último 
tópico apresenta-se a Lei 13.441/17, expondo os principais aspectos da 
infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a 
dignidade sexual de criança e de adolescentes, uma vez que o objetivo 
do presente trabalho é compreender as formas de combate aos crimes de 
abuso e exploração sexual infantojuvenil, ligados à pedofilia na internet, 
é importante mencionar que essa Lei representa um avanço na luta pela 
proteção das crianças e adolescentes.

2 LEGISLAÇÃO ACERCA DOS CRIMES CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES

A busca pela proteção de crianças e adolescentes contra abusos e 
violência sexual é recente no Brasil, tendo início no momento em que as 
informações sobre a problemática da infância e da adolescência passa-
ram a circular com maior intensidade, a partir daí propostas passam a ser 
elaboradas e discutidas com intenção de garantir os direitos da criança e 
do adolescente. Com a Constituição da República Federativa do Brasil, 
em 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, 
tem-se uma proteção integral, garantindo os direitos fundamentais e re-
conhecendo-os juridicamente na condição de sujeitos de direitos, na qua-
lidade de pessoas em desenvolvimento. Segundo Andreia Martins (2017, 
p. 41), “o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como detento-
res desses direitos e com necessidades de proteção firmou-se, então, com 
a promulgação deste Estatuto, em 1990”.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, 
artigo 2°, (BRASIL, 1990a) “considera-se criança, para os efeitos desta 
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Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela 
entre doze e dezoito anos de idade”.

Na Constituição da República Federativa do Brasil a proteção à 
criança e ao adolescente está tutelada no artigo 227, mostrando que a 
proteção da criança e do adolescente deve ser assegurada pela família, 
sociedade e Estado:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissiona-
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão. (BRASIL, 1988).

No mesmo sentido, essa doutrina de proteção foi regulamentada 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3°, que diz:

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta 
Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as opor-
tunidades e facilidades, a fim de lhes facilitar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberda-
de e dignidade. (BRASIL, 1990a).

Percebe-se que houve avanços significativos em relação à proteção 
da infância, Martins (2017, p. 46) enfatiza “que esta ampliação de direi-
tos e aparatos legais possibilita a construção, junto à sociedade e ao poder 
público, de redes de proteção que venham a consolidar os direitos através 
de políticas de caráter público e eficaz”.

Versando especificamente sobre crimes contra a dignidade sexual, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 240 que 
produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou ainda registrar cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente terá 
a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa. Incorre nas 
mesmas penas quem facilitar, agenciar e coagir a participação de criança 
ou adolescente nas cenas referidas no caput do artigo 240, e por fim, o 
aumento de pena se o agente cometer o crime no exercício de cargo ou 
função pública, prevalecendo-se de relações domésticas, parentesco, en-
tre outros.
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Nos artigos seguintes, o Estatuto da Criança e do Adolescente tipi-
fica a venda, troca, transmissão, publicação, posse e armazenamento de 
conteúdo que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo crianças ou adolescentes. Além de tipificar como crime a conduta 
de quem: oferecer, disponibilizar, distribuir, divulgar, adquirir, ou ainda 
quem assegurar o armazenamento ou acesso ao material pornográfico, 
e por fim simular participação de crianças e adolescentes em cenas de 
conteúdo pornográfico. Conforme o artigo 241-E, a expressão “cena de 
sexo explícito ou pornográfica” trata-se de qualquer situação que envol-
va criança ou adolescente em atividades sexuais explicitas, podendo ser 
reais ou simuladas, contendo exibição dos órgãos sexuais de uma criança 
ou adolescente, com fins sexuais, incluindo atos libidinosos, conjunção 
carnal ou qualquer outro tipo comportamento erótico que seja capaz de 
satisfazer lascívia alheia. Para quem aliciar, assediar, instigar ou cons-
tranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com 
ela praticar ato libidinoso, tem-se a pena de reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 
anos, e multa, conforme dispõe o artigo 241-D.

É importante mencionar o tipo penal estupro de vulnerável que se 
dá a partir do capítulo II, denominado Crimes Sexuais Contra Vulnerável, 
onde segundo o artigo 217-A, caput do Código Penal (BRASIL, 1940) 
“ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos” 
é considerado estupro de vulnerável com aumento de pena se a conduta 
resultar em lesão corporal de natureza grave ou morte, entre outros tipos 
penais como corrupção de menores, ao induzir menor de 14 anos a sa-
tisfazer a lascívia de outrem (artigo 218), satisfação de lascívia mediante 
presença de criança ou adolescente (artigo 218-A) e por fim, favoreci-
mento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança 
ou adolescente ou de vulnerável (artigo 218-B).

No mesmo sentido, a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) (2017 s/p.) afirma que o crime de estupro de vulnerável “se con-
figura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor 
de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a 
prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relaciona-
mento amoroso com o agente”.

Com o exposto, entende-se que vulnerável não é apenas o indivíduo 
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menor de catorze anos, mas também, aquele que é incapaz de oferecer 
resistência, oposição eficiente, à conduta do agente, seja a incapacidade 
permanente, temporária, motivada ou ainda por causas naturais, nesse 
sentido Marcão e Gentil (2011, p. 192) enfatizam que “a incapacidade 
deve ser mensurada o instante do crime, não importando se ela deixou de 
estar presente posteriormente”.

A consumação desse delito ocorre com a prática imediata da con-
junção carnal ou ato libidinoso por parte do agente com a vítima vul-
nerável, sendo assim, busca-se punir a conduta ter ou praticar, devendo 
ser obrigatoriamente abranger a menoridade, a enfermidade ou ainda a 
deficiência da vítima, bem como a ausência do necessário discernimento 
e impossibilidade de oferecer resistência, além disso, o agente deve ter 
plena consciência da condição da vítima.

O exame de corpo de delito é importante para a verificação de 
crimes que deixam sinais, no entanto, o delito nem sempre deixa vestí-
gios para a realização do exame. Conforme o artigo 158 do Código de 
Processo Penal (BRASIL, 1941): “quando a infração deixar vestígios será 
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não poden-
do supri-lo a confissão do acusado”. Segundo Dias e Joaquim (2013, p. 
294) “assim, quando possível a realização da prova de corpo delito, a 
falta implica nulidade de qualquer prova produzida em sua substituição”.

Nos casos de violência sexual contra a criança e adolescente, bus-
ca-se identificar a proteção integral da criança frente à violência sofrida e 
a materialidade da prova, no entanto, nem sempre há vestígios materiais 
a serem encontrados, como é o caso do estupro de vulnerável por ato libi-
dinoso, sendo assim, Marcão e Gentil (2011, p. 200) enfatizam que: “ine-
xistentes vestígios, provar-se-á a infração, em sua materialidade e autoria, 
por outros meios, como depoimentos e declarações, o que é frequente, 
compondo o chamando exame de corpo de delito indireto”.

Os crimes semelhantes, relacionados à pedofilia estão inseridos no 
rol de crimes hediondos, conforme a Lei de Crimes Hediondos 8.072/90, 
Brasil, (1990b), editada pela Lei 12.978/2014, visa punir como crimes 
hediondos e inafiançáveis o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, de forma que os crimes hediondos são insuscetíveis de anis-
tia, graça e indulto, sendo elencados como crimes hediondos, todos os 
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tipificados no Código Penal, como estupro de vulnerável e favorecimento 
da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável, tentados ou consumados.

Atualmente, busca-se a adequação do resultado destas condutas a 
tipos penais existentes, sendo assim, só incorrerá em um delito se a liber-
dade sexual do vulnerável for violada, conforme princípio da lesividade 
para que haja crime, deve existir uma lesão ou ameaça de lesão de um 
bem jurídico, nesse caso, a liberdade e dignidade sexual da criança e do 
adolescente.

3 CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DAS 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA INTERNET E AS 
FORMAS DE COMBATE 

A internet é uma rede de comunicação que facilita a troca de dados 
e informações instantaneamente, sendo este o resultado da evolução de 
novas tecnologias de informação e comunicação, conectando milhões de 
pessoas e permitindo que pesquisem sobre qualquer assunto e troquem 
informações com apenas um conhecimento mínimo em informática. À 
medida que a internet e os meios de comunicação evoluem, os riscos 
também crescem, diante desse fato surge à necessidade de um tratamento 
jurídico para as diversas questões e crimes ligados a internet.

Desse modo, entende-se que as crianças e adolescentes são os 
usuários mais vulneráveis aos riscos que a internet oferece, sendo expos-
tas a materiais não apropriados, e principalmente à atividade de pedófilos 
e pornógrafos infantis, além disso, a internet transformou a produção 
de pornografia infantil em uma indústria universal, caseira, barata de se 
manter e altamente lucrativa, além de o tráfico do conteúdo ser feito de 
forma rápida e anônima.

A exploração sexual comercial ocorre de três formas como men-
ciona Landini (2007, p. 88), “[...] a prostituição infantil, tráfico e venda 
de crianças com propósitos sexuais e pornografia infantil”, o material 
pornográfico infantil envolve produção de imagens, vídeos, áudios de 
crianças sendo abusadas, usando roupas sensuais ou íntimas, ou qual-
quer outra forma de conteúdo sexual explícito envolvendo crianças.

Com o avanço da internet a pornografia infantil prolifera-se cada 
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vez mais rápido e se torna ainda mais lucrativa. Segundo Carvalho (2002, 
p. 9), “[...] pornografia significa toda representação escrita, visual ou au-
ditiva de pessoas, atos, coisas e símbolos com os quais explicitamente 
se pretende provocar o impulso sexual para a sua satisfação”. É uma 
violação do direito à privacidade do corpo e dignidade humana, indepen-
dente do sexo, através de recursos audiovisuais. A prática da divulgação 
de pornografia reduz a pessoa humana a um objeto anônimo destinado 
a satisfação lasciva.

Além de ser um assunto sério, que gera uma revolta, a pornografia 
infantil deve ser tratada como uma forma de violência, segundo Landini 
(2007, p. 81), “[...] uma criança violentada sexualmente é uma criança 
cuja infância foi amputada, que foi introduzida prematuramente no mun-
do adulto, erotizado, sexualizado”. Esse cenário demonstra o reconheci-
mento da pornografia infantil como um crime e um problema social, que 
necessita de leis mais rigorosas e mecanismos com resultados efetivos no 
combate a esse tipo de delito.

O mercado da pedofilia é composto por uma rede e envolve um 
crime organizado, para Machado (2017), o crime organizado age através 
da internet por meio de um grupo de sites comuns, salas de bate papo, 
grupos como Whatsapp, sites de relacionamentos, como Facebook, ou até 
mesmo páginas ocultas, divulgando imagens de violência e abuso sexual 
para visualização dos pedófilos, beneficiando-se do anonimato para a 
prática de tais condutas criminosas, como é o caso da Deep Web (Web 
Profunda). Para ter acesso aos conteúdos disponibilizados na Deep Web, 
são necessários navegadores específicos, diferentes dos mais comuns 
como Google Chrome e Internet Explorer, entre outros. Segundo Machado 
(2017d, p. 21), “um navegador bem conhecido para adentrar as informa-
ções desse mundo escuro é o TOR (The Onion Routing), pois o mesmo 
possui técnicas que escondem a identidade do usuário que está acessando 
determinados sitesesses conteúdos”.

Machado (2017) enfatiza que através da Deep Web ocorre a comer-
cialização e produção de conteúdo sexual infantil e a prática de crimes 
contra a vida e dignidade sexual de crianças e adolescentes, entre ou-
tros crimes, sem qualquer tipo de censura, o principal problema é a di-
ficuldade em identificar e punir os autores desses crimes, uma vez que 
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o anonimato é um dos recursos da Deep Web, por meio da ocultação do 
ponto de acesso, o IP (Internet Protocol), diferente da internet comum.

Com o objetivo de fazer da internet um ambiente mais seguro, com 
respeito, responsabilidade e liberdade, surgiu a SaferNet3 Brasil, uma asso-
ciação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos 
ou econômicos e sem qualquer vinculação político partidária, religiosa 
ou racial, foi fundada em 20 de dezembro de 2005, com foco na promo-
ção e defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil, com o ideal de 
transformar a Internet em um ambiente ético e responsável, permitindo 
aos usuários segurança e liberdade. Para isso a SaferNet Brasil oferece um 
canal de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como 
denunciar crimes na internet, a pessoa será atendida por um profissional, 
por e-mail ou chat em tempo real, com respeito, anonimato e estrito si-
gilo a tudo que for dito, conforme vídeo explicativo encontrado no site, 
direcionando ao link:http://helpline.org.br, para orientar crianças, ado-
lescentes, pais e até professores sobre os crimes no ambiente virtual e 
também para que sejam feitas denúncias desses crimes, além de oferecer 
ajuda com uma equipe de psicólogos, conforme informações e conteúdos 
disponíveis na página oficial da associação.

A SaferNet Brasil mantém a Central Nacional de Denúncias de 
Crimes Cibernéticos, que é operada em parceria com a Google, Facebook, 
Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH), Polícia Federal e organizações internacionais como 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a fim de fortalecer 
ações de combate aos cibercrimes.

É importante mencionar a Operação Darknet4 da Polícia Federal, 
que teve início em Novembro de 2016, objetivando o combate à rede 

3  A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional 
e tem por objetivo tornar a internet um ambiente ético e responsável a fim de 
defender e promover os direitos humanos na Internet. Atua recebendo denúncias 
de crimes cibernéticos em sua página oficial: http://new.safernet.org.br/, além de 
oferecer materiais educativos para orientar crianças, adolescentes, pais e educado-
res, desenvolvendo projetos que visam à segurança na web.

4  Operação da Polícia Federal, realizada em 2016, objetivo de combater rede de 
distribuição de pornografia infantil na chamada Deep Web. As informações foram 
divulgadas no site oficial da Polícia Federal: http://www.pf.gov.br/agencia/noti-
cias/2016/11/pf-combate-crime-de-pornografia-infantil-na-deep-web
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de distribuição de pornografia infantil na chamada Deep Web, cumprido 
mandados de busca e apreensão e de prisão em 16 estados: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas, de acordo com informações 
divulgadas na página oficial da Polícia Federal.

No que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, além do 
Estatuto da Criança e do Adolescente que tipifica como crime produzir, 
vender, adquirir, armazenar, entre outras condutas, qualquer conteúdo 
pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, em maio de 2017 foi 
sancionada a Lei 13.440 (BRASIL, 2017b) que altera o artigo 244-A do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para estipular pena obrigatória 
de “perda de bens e valores na prática criminosa em favor do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação (Estado 
ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de 
terceiro de boa-fé”.

Uma novidade na legislação brasileira que contribui no combate 
aos crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente é a Lei 
13.441/17 (BRASIL, 2017c) de Infiltração Policial, um aperfeiçoamento 
dos meios de investigação, que oferece mecanismos para ultrapassar a 
barreira do anonimato na internet, identificar os criminosos, punir e coi-
bir a prática da pedofilia e pornografia infantil no mundo virtual.

4 LEI 13.441/17 - DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES DE 
POLÍCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CON-
TRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E DE ADO-
LESCENTE

A Lei 13.441/17 (BRASIL, 2017c), sancionada em 08 de maio de 
2017 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever a infiltra-
ção de agentes de polícia na internet com o fim de criar mecanismos para 
investigar crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente.

[...] infiltração é a introdução de agente público, dissimuladamen-
te quanto à finalidade investigativa (provas e informações) e/ou 
operacional (“dado negado” ou de difícil acesso) em quadrilha, 
bando, organização criminosa ou associação criminosa ou, ainda, 
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em determinadas hipóteses (como crimes de drogas), no âmbito 
social, profissional ou criminoso do suposto autor de crime, a 
fim de obter provas que possibilitem, eficazmente, prevenir, de-
tectar, reprimir ou, enfim, combater a atividade criminosa deles. 
(FEITOZA, 2009, p. 822).

A infiltração virtual de agentes só poderá ser utilizada como técnica 
de investigação e apuração dos crimes descritos nos artigos 240, 241, 241-
A, 241-B, 241-C e 241-D, todos do Estatuto protetor da criança e adoles-
cente e artigos 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B, do Código Penal. O 
processo de infiltração será, necessariamente, precedido de autorização 
judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, estabelecendo os 
limites da infiltração para obtenção da prova, conforme inciso I do artigo 
190-A, no entanto, a infiltração não será admitida se a prova puder ser 
obtida por outros meios. As informações da operação deverão ser enca-
minhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, 
devendo garantir o sigilo das investigações.

Mediante requerimento do Ministério Público ou representação 
de delegado de polícia, deverá demonstrar a absoluta necessidade da in-
filtração de um agente policial, o alcance das tarefas dos policiais, os no-
mes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de 
conexão (informações referentes a hora, data, início, término, duração, 
endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de origem da 
conexão) ou cadastrais (informações referentes a nome e endereço de 
assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem 
endereço de IP) que permitam a identificação dessas pessoas, conforme 
estabelece o artigo 190-A, inciso II e §2° da Lei 13.441/17.

O prazo, a infiltração não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) 
dias, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 
a 720 (setecentos e vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, 
a critério da autoridade judicial.

O Judiciário e o Ministério Público poderão requisitar relatórios 
parciais da operação de infiltração antes do término do prazo legal, após 
concluída a investigação, os atos eletrônicos praticados durante a opera-
ção deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao 
juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório circunstanciado, 
além disso, deverá ser assegurada a preservação da identidade do agente 
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policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos adolescentes, envol-
vidos na investigação.

Diante do estudo realizado dos autores, documentos e legislação 
mencionados nos capítulos anteriores, entende-se que a pornografia in-
fantil e a difusão da pedofilia no âmbito digital são grandes problemas 
a serem enfrentados pela legislação brasileira e pela sociedade, uma vez 
que a internet possui características que facilitam a prática de crimes, 
como o anonimato causando dificuldades em identificar e punir os auto-
res desses crimes, uma vez que o anonimato é um dos recursos da inter-
net, um exemplo é a Deep Web já mencionada anteriormente, por meio 
da ocultação do ponto de acesso, o IP (Internet Protocol), dificuldade de 
rastreamento e de obtenção de provas, número de vítimas, eficiência e 
rapidez na troca de informações, nesse sentido, nota-se a importância da 
infiltração de agentes policiais como um eficiente instrumento legal para 
combater às organizações criminosas, obtenção de provas, punição dos 
crimes contra dignidade sexual e proteção de crianças e adolescentes, 
além de prevenir, detectar, reprimir ou, enfim, combater a atividade das 
organizações criminosas ligadas à exploração sexual e produção e comér-
cio da pornografia infantil.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de um estudo dos autores mencionados, análise da le-
gislação brasileira e das pesquisas realizadas nas páginas oficiais de or-
ganizações de combate aos crimes contra a dignidade sexual de crianças 
e adolescentes, entende-se que, ainda que a pedofilia não seja tipificada 
como crime, a legislação brasileira busca punir os crimes semelhantes. 
Prevista na legislação brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente 
a pornografia infantil é crime e uma violação contra os direitos humanos, 
devendo ser punido quem apresenta, produz, vende, divulga, através de 
qualquer meio de comunicação, vídeos, imagens, ilustrações com con-
teúdo pornográfico infantil, contendo cenas de sexo explícito envolvendo 
crianças ou adolescentes.

Com base nos estudos, endente-se que a pedofilia, o abuso e a 
exploração sexual infantil envolvem um crime organizado de pessoas 
que têm um interesse em comum: produzir, comercializar e adquirir 
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conteúdos de pornografia infantojuvenil. Reconhecer e punir esses abu-
sadores é extremamente difícil, devido ao anonimato e a possibilidade 
de criar identidades falsas através da internet. Sendo assim, entende-se a 
importância da Lei 13.441/17 como forma de combater a exploração e o 
abuso infantil, obter de provas, punir, além de prevenir, detectar e repri-
mir a atividade das organizações criminosas ligadas à exploração sexual, 
produção e comércio da pornografia infantil, por ser uma lei nova, ainda 
não é possível analisar quais são os resultados. É importante lembrar que 
a proteção das crianças e adolescentes não cabe somente à legislação e 
ao Estado, esse poder-dever se estende a sociedade também, por isso é 
essencial a atuação dos pais e responsáveis, amigos, familiares e também 
da escola ao oferecer essa proteção, supervisionando e acompanhando 
a criança e o adolescente, principalmente em atividades que envolvem a 
internet.

A informação e ação educativa de conscientização aos riscos da 
internet e as denúncias são importantes e fundamentais na prevenção 
e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, um exem-
plo é o trabalho de ONG’s e associações como a SaferNet Brasil que em 
parceria com a Google e Facebook, Ministério Público Federal, Polícia 
Federal, UNICEF, entre outros, realizam esse trabalho de combate e 
conscientização.

O estudo realizado neste artigo apresenta relevância jurídica, de-
vido à fragilidade da legislação brasileira na punição dos crimes virtuais 
necessitando novas medidas preventivas e punitivas, e relevância social, 
oferecendo um breve conhecimento sobre a pedofilia e o mercado da por-
nografia infantil através da internet, para que a sociedade possa entender 
o seu papel no combate aos crimes contra a dignidade sexual de crianças 
e adolescentes.

O presente trabalho abre espaço para um aprofundamento teórico 
sobre o tema, uma vez que a legislação brasileira está evoluindo com 
relação aos crimes sexuais na internet, permitindo novas pesquisas sobre 
o assunto.

REFERÊNCIAS

BRASIL Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, Brasília, 



96

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

13 de julho de 1990a. 

______. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689. Rio de Janei-
ro, 03 de outubro de 1941.

______. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848. Rio de Janeiro, 7 de de-
zembro de 1940

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 05 
de outubro de 1988.

______. Lei de Crimes Hediondos. Lei nº 8.072/90, Brasília, 25 de ju-
lho de 1990b.

______. Lei nº 13.431. Estabelece o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, 04 de abril de 2017a.

______. Lei nº 13.440. Altera o artigo 244-A do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Brasília, 08 de maio de 2017b.

______. Lei nº 13.441. Lei da infiltração de agentes de polícia para a 
investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adoles-
cente. Brasília, de 08 de maio de 2017c.

CARVALHO, Leda Maria Maia Rodrigues de. A insegurança no mun-
do digital: um olhar crítico acerca da pedofilia e pornografia infantil 
na Internet. 2002. Repositório Institucional da Universidade Federal 
de Pernambuco. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/hand-
le/123456789/4454>. Acesso em: 15 maio 2018.

CPI- Pedofilia. 2010. Disponível em: <www.senado.gov.br/noticias/
agencia/pdfs/RELATORIOFinalCPIPEDOFILIA.pdf>. Acesso em: 
28 maio 2018

DIAS, Thaisa Mangnani; JOAQUIM, Evandro Dias. O problema da 
prova nos crimes contra a dignidade sexual. Revista Jurisfib: Faculda-
des Integradas de Bauru, Bauru, v. IV, p. 291-310, 2013.

FEITOZA, Denilson. Direito Processual Penal: Teoria, Crítica e Prá-
xis. 6. ed. Niterói: Impetus, 2009.

FELIPE, Jane. Afinal, quem é mesmo o pedófilo? Cadernos Pagu, 
Campinas, v. 26, n. 26, p.201-223, 2006.

LANDINI, Tatiana Savoia. Envolvimento e distanciamento na produ-
ção brasileira de conhecimento sobre pornografia infantil na Internet. 
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 21, n. 2, p.80-88, 2007.



97

CÍRCULO DE TRÊS PONTOS:  INTERSEÇÕES ENTRE DIREITO, 
EDUCAÇÃO E PSICOLO GIA NO DESENVOLVIMENTO HUMANO

MACHADO, Thiago José Ximenes. Cibercrime e o crime no 
mundo informático. 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.
net/10284/6089>. Acesso em: 30 mar. 2018.

MARCÃO, Renato; GENTIL, Plínio. Crimes contra a dignidade se-
xual: Comentários ao Tìtulo VI do Código Penal. São Paulo: Saraiva, 
2011.

MARTINS, Adriele. Violência sexual contra crianças: a proteção inte-
gral e a materialidade dos crimes sexuais. 2017. Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://tede2.pucrs.
br/tede2/handle/tede/7841>. Acesso em: 30 mar. 2018.

MOREIRA, David Alves; SILVA, Rômulo Pinheiro Bezerra da. Pe-
dofilia: crime ou distúrbio mental? 2015. Disponível em:<http://ni-
ppromove.hospedagemdesites.ws/anais_simposio/edicoes_anteriores>. 
Acesso em: 18 maio 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-
10. Disponível em: <http://www.cid-10.org/codigos/f65-4-pedofilia>. 
Acesso em: 22 mar. 2018.

POLÍCIA FEDERAL. Operação Darknet. 2016. Disponível em: 
<http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2016/11/pf-combate-crime-
-de-pornografia-infantil-na-deep-web>. Acesso em: 23 maio 2018.

RELATÓRIO FINAL CPI-PEDOFILIA. Presidente: Senador Magno 
Malta. Senado Federal. 

SAFERNET BRASIL. 2005. Disponível em: <http://new.safernet.org.
br/>. Acesso em: 23 maio 2018

SANDERSON, Christiane. Abuso sexual em crianças: fortalecendo 
pais e professores para proteger crianças contra abusos sexuais e pe-
dofilia. São Paulo: M. Books do Brasil, 2008.

SAPUCCI, Fernando Henrique de Faria. Pedofilia: aspectos físicos, psi-
cológicos e penais. Revista Jurídica da Toledo de Presidente Prudente: 
Intertemas, Presidente Prudente, v. 06, n. 06, jun. 2010. Disponível em: 
<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/
article/viewArticle/2463>. Acesso em: 24 fev. 2018.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 593. Edição nº 
2314 - Brasília, Disponibilização: 31 de Outubro de 2017, Publicação: 
06 de Novembro de 2017. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/inter-



98

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

net_docs/biblioteca/clippinglegislacao/Sumula_593_2017_terceira_se-
cao.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2018

TRINDADE, Jorge; BREIER, Ricardo. Pedofilia aspectos psicológicos 
e penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.



O IMPACTO DAS DROGAS NO BRASIL: 
SOCIEDADE E DIREITOS FUNDAMENTAIS
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INTRODUÇÃO       

O presente texto tem como objetivo observar o impacto das drogas 
no Brasil e as possíveis possibilidades de combate ao tráfico. Será feita 
uma contextualização da lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e uma breve 
análise do combate às drogas e seus desdobramentos. Da mesma manei-
ra, que houve uma significativa preocupação com a dignidade humana 
e os demais direitos fundamentais no Brasil, por outro lado, observa-se 
uma dificuldade constante na garantia dos aludidos direitos. 

A distribuição dos poderes ocorre de maneira a conservar a função 
jurisdicional e suas decisões de acordo com as normas. A metodologia do 
trabalho será a pesquisa bibliográfica. Por meio da revisão bibliográfica 
será possível verificar os aspectos que relacionam o tráfico de drogas, 
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o sistema prisional brasileiro e as políticas públicas, além disso, serão 
analisados trabalhos já existentes sobre o assunto e seus principais apon-
tamentos para verificar suas possíveis contribuições. 

Vale ressaltar que o trabalho não pretende esgotar o assunto, muito 
menos, tentar achar métodos prontos, e sim, trazer mais embasamentos 
sobre a questão. Vivemos em uma sociedade que está sempre em trans-
formação, o processo histórico e social são feitos de demandas, dificul-
dades e possibilidades da população. São direitos e deveres coletivos e 
individuais que determinam o andamento do ordenamento jurídico e as 
mudanças no nosso cotidiano. 

Os direitos fundamentais são direitos adquiridos e intransferíveis, 
que toda pessoa tem e estão fundamentados na Constituição Federal de 
1988, entre eles, o da saúde, trabalho, lazer, segurança, educação, etc. 
Esses direitos são decisivos para promover à dignidade humana e a pro-
teção à vida. 

No entanto, resguardar e preservar esses direitos é uma tarefa ár-
dua e diária, pois, existe um grande descumprimento na sua efetivação 
pois, falta políticas públicas e projetos que auxiliem sua eficácia. 

A jurisprudência brasileira traz bastante material e discussões para 
estabelecer uma sociedade justa, solidária e igualitária, e o Estado deve 
atuar com medidas econômicas e sociais que ofereçam essas condições. 
É inegável que existe uma positivação e avanço no ordenamento jurídico 
relativo a essas questões, mas ainda não é o suficiente.

“Sob a Constituição de 1988, aumentou de maneira significativa a 
demanda por justiça na sociedade brasileira. Pela redescoberta da cidada-
nia e pela conscientização das pessoas em relação aos próprios direitos”, 
lembra Barroso (2011, p. 292).

Em outras palavras, o indivíduo precisa ser detentor de uma cons-
ciência crítica e reflexiva para compreender os seus direitos e deveres. 
Mbaya (1997, p.03) explica que:

Os direitos humanos correspondem a certo estado da sociedade. 
Antes de serem inscritos numa constituição ou num texto jurídico, 
anunciam-se sob a forma de movimentos sociais, de tensões his-
tóricas, de tendência insensível das mentalidades evoluindo para 
outra maneira de sentir e pensar. 
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Diante disso, iremos abordar uma questão atual que ainda traz de-
bates e discussões sobre o seu impacto na sociedade, o tráfico de drogas. 
Existem dois princípios que norteiam a Constituição, o da reserva do 
possível e do mínimo existencial, porém entram em conflito diariamente 
quando se trata dessa questão. 

O trabalho tem como objetivo principal identificar o impacto das 
drogas, os direitos fundamentais e a necessidade de políticas eficazes 
para o combate. Seus objetivos secundários são compreender e analisar 
por meio da revisão bibliográfica os aspectos que relacionam o tráfico de 
drogas, a sociedade e o Estado, além disso, serão analisados trabalhos já 
existentes sobre o assunto e seus principais apontamentos para verificar 
suas possíveis contribuições.

Nessa pesquisa, o intuito foi trazer autores conceituados como 
Luís Roberto Barroso (2011), Maria Lucia Karam (2010), Mauricio 
Fiore (2012), entre outros, para entendermos determinados conceitos e 
definições, além de compreender e analisar as diferentes ideias dos auto-
res que complementam a discussão sobre o assunto e provocam variáveis. 

ESTADO, SOCIEDADE E O TRÁFICO DE DROGAS 

Esse assunto tem várias vertentes e caminhos para prosseguir, po-
rém, iremos nos ater em como a sociedade e o Estado lidam com o tráfico 
de drogas. Sabemos que existem diversos questionamentos em relação à 
criminalização das drogas e o seu combate. 

Para compreendermos melhor essa dualidade, iremos entender o 
porquê dos princípios da reserva do possível e do mínimo existencial se-
rem tão importantes nessa relação. Àvila (2013) sustenta que:

A ideia da teoria da “Reserva do Possível” tem dois elementos: um 
fático e outro jurídico. O fático refere-se à disponibilidade de re-
cursos financeiros suficientes à satisfação do direito prestacional, 
e o jurídico à existência de autorização orçamentária, portanto le-
gislativa, para o Estado despender os respectivos recursos.

E a autora ainda continua:

A teoria da “Reserva do Possível” só pode ser usada como meca-
nismo limite para a efetivação dos direitos sociais no caso 
de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para 
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tanto. Esse entendimento é, senão, o reflexo da própria essência 
da Teoria, já que, indiscutível que as necessidades são ilimitadas e 
os recursos para supri-las é escasso. (Àvila, 2013).

Nesse mesmo entendimento, Ricardo Lobo Torres (2010) apud 
Vargas (2011, p.07) salienta: 

que o mínimo existencial é um conjunto de condições fundamen-
tais para ser ter liberdade, e especifica que os direitos a saúde, edu-
cação e alimentação, mesmo que não se mostrem principais, são 
inerentes para que o homem tenha o mínimo para que possa sobre-
viver. E não apenas sobrevivência física, mas também psicológica. 

Nesses termos, entende-se que é essencial a aplicabilidade imedia-
ta, respeitando os direitos prestacionais possibilitando as pessoas uma 
vida digna. Sabemos que as drogas não são um problema isolado e advin-
do delas, surgem outras questões como a violência, insegurança, o medo, 
a punição e a ressocialização que precisam ser tratadas como um fator 
social, econômico e sanitário.

A discussão mais feroz no meio jurídico e sociólogo é como se 
deve combater o tráfico de drogas, existem dois caminhos que ganham 
força, o primeiro é a legalização e o controle desse mercado, a outra ver-
tente é a criminalização da circulação e consumo. Vale salientar que o 
Brasil é guiado pela legitimidade da segunda proposta que é impedir a 
produção e reprimir os consumidores e traficantes.

De acordo com Fiore (2012, p.04):

Essa perspectiva, já prevista pelas Convenções, se configura hoje 
como uma espécie de “modernização” da premissa proibicionista 
e influenciou, no Brasil, importantes mudanças na atualização da 
legislação sobre o tema. A Lei de Drogas (n. 11.343), promulgada 
em 2006, endureceu o combate ao tráfico e manteve a criminaliza-
ção do consumidor - o fato de o uso estar incluído no código penal 
é prova disso, mas eliminou a pena de prisão para os indivíduos 
flagrados com drogas para seu próprio uso, estipulando penalida-
des que vão de advertência verbal à prestação de serviços públicos. 
Na outra ponta, a lei aumentou a pena mínima de prisão para 
quem portar drogas destinadas ao tráfico de três para cinco anos.

Chamo a atenção para duas consequências práticas da lei: ao não 
estipular quantidades ou outros critérios objetivos para definir 
se a droga é destinada para venda ou para o consumo, continua 
sendo conferida à autoridade policial a responsabilidade dessa 
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interpretação e a instauração de inquérito, avaliado posteriormen-
te pelo Ministério Público e pelo poder Judiciário. Duas pesquisas 
recentes mostraram que a lei encarcera jovens, normalmente po-
bres, primários e que portam pouca quantidade de drogas. Além 
disso, uma vez enquadrados como traficantes, grande parte deles 
responde ao processo encarcerados e dificilmente conseguem es-
capar de condenação. Em segundo lugar, ao aumentar o fosso que 
divide consumidores e traficantes.

Desse modo, percebemos que existem os prós e contras, e o plano 
de combate é relacionado como a sociedade e o Estado trata e confronta 
o tráfico. Esse assunto traz diversas reflexões e questionamentos, de um 
lado é necessário o controle social e o planejamento de ações que possam 
inibir o traficante, do outro, o direito em garantir um tratamento adequa-
do e saudável para o consumidor/usuário. 

Nessa perspectiva, que entram em conflito os princípios da reserva 
do possível e do mínimo existencial. O Estado tem um papel fundamen-
tal para o combate, no entanto, o orçamento financeiro e as políticas 
públicas não são infinitos, sua concretização não é uma ação isolada, 
dependendo da construção de legislações e promoção de tratamentos e 
prevenções efetivas para os consumidores. 

Não existe uma resposta pronta e nem um método que tenha eficá-
cia plena e total, a realidade se difere em cada região, necessitando de um 
plano que atenda as demandas de cada lugar. É evidente, que já podemos 
ver grandes mudanças no cenário brasileiro. 

O governo e a sociedade brasileira passaram a se preocupar em 
promover ações de caráter abrangente e no desenvolvimento de 
planejamentos adequados à prevenção e ao tratamento dos adic-
tos, em detrimento da repressão como forma única de combate 
da questão, ou seja, passou-se a enfrentar a questão como sendo 
também questão de saúde pública, ao invés de mera questão de 
política de segurança pública (PIRES et al, 2008, p.03).

Desse modo, percebemos que novas metodologias estão sendo apli-
cadas com o intuito de viabilizar uma política eficaz e concreta. Cumpre 
asseverar, que esse pensamento está mudando gradativamente, existe um 
caminho longo e os recursos são limitados, por isso, a necessidade da 
participação da sociedade por meio de uma conscientização social e um 
enfretamento coletivo. 
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IMPACTO DAS DROGAS E OS DIREITOS FUNDAMEN-
TAIS

No âmbito do exposto, percebemos que existem desafios em for-
mular e buscar soluções. O ideal seria a mobilização do coletivo, avalian-
do e organizando uma resposta para cada tipo de droga, no entanto, o 
sistema não consegue agir e investir isoladamente nessas ações. 

Ao transformamos o tráfico de drogas, em uma questão de saúde 
pública e de segurança, as chances de realizar um trabalho que garanta 
os direitos fundamentais se torna potencialmente mais positivo e ativo. O 
autor e professor Ronaldo Laranjeira traz uma constatação importantes 
no seu artigo “Legalização de drogas e a saúde pública”, que são quatros 
aspectos imprescindíveis para analisar uma política de drogas. 

Quatro aspectos precisam ser levados em conta quando analisa-
mos a política de drogas de um país: (1) vários fatores externos 
influenciam a política: os tratados internacionais, as políticas de 
saúde e de assistencial social, os direitos individuais, a autoridade 
e a autonomia dos médicos e outros; (2) os objetivos estabeleci-
dos influenciam não somente as políticas formais, mas também 
sua implementação; (3) as políticas recebem influência simbólica 
que transcende à sua implementação -pessoas influentes fazem 
declarações que atingem fortemente a legitimidade e a aderência 
das ações; (4) as políticas formais e sua implementação recebem 
influência direta dos danos percebidos socialmente pelo uso de 
drogas que podem ser independentes do nível real do uso em de-
terminada sociedade (LARANJEIRA, 2010, p.05).

Ao entendermos esses quatros aspectos, é possível identificar que 
os direitos fundamentais estão interligados com o discurso e plano de 
políticas públicas contra as drogas. Avaliar a extensão do problema e 
combater as drogas, é essencial para se ter uma abordagem justa e cla-
ra, podendo trazer uma significativa melhora em outras áreas, como no 
sistema penitenciário por meio da redução de taxas de reincidência e a 
superpopulação carcerária que são problemas graves no nosso país. 

Iremos fazer um breve comentário sobre a lei 11.343/06 para assi-
milar melhor essa questão, pois, reflete as mudanças e inovações no sis-
tema, já que a lei antidrogas anterior era 6.368/76 e estava ultrapassada, 
tendo discussões pelo Legislativo e Jurídico desde os anos 90. 
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A advogada Renata Almeida faz uma síntese da lei antidrogas para 
se tornar a lei 11.343/06: 

Em 2002, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº. 10.409, que 
tinha como objetivo realizar a renovação do ordenamento jurídi-
co. No entanto, a técnica legislativa utilizada para a elaboração 
das disposições da Lei nº. 10.409/2002 foi duramente criticada 
pela doutrina e o diploma acabou por sofrer diversos vetos pelo 
Presidente da República, que considerou muitos trechos ofensivos 
à Constituição e ao interesse público. Nesse sentido, muito bem 
explanada e minuciosa é a narração acerca do percurso legisla-
tivo da Lei de Drogas exposta por Andrey e Paulo Roberto, na 
obra “Lei de Drogas Comentada”, tendo como ponto de partida 
a entrada em vigor da “retalhada” Lei nº. 10.409, em 28 de feve-
reiro de 2002. Os mencionados autores apontam que na Câmara 
dos Deputados, ainda no ano de 2002, todos os projetos e versões 
sobre a matéria foram agrupados e apensados, passando a seguir 
como um só, sob a rubrica de Projeto de Lei nº. 7.134/2002 pas-
sou a tramitar sob o rito ordinário. Inexplicavelmente, a matéria 
foi novamente considerada urgente ao cabo do ano de 2003, sen-
do incluída na pauta de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, que teria lugar em janeiro de 2004. Em vista da necessi-
dade de apresentar a versão final para o que viria a ser a nova Lei 
de Drogas, foi criado um grupo de trabalho formado por técnicos 
de diversos setores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O 
intuito era elaborar novo substituto ao projeto de lei em tramita-
ção, de forma que a matéria a ser apresentada tivesse sido con-
templada por equipe multidisciplinar, abarcando as mais variadas 
gamas de conhecimento sobre a questão das drogas. A realidade 
dos trabalhos demonstrou, como bem exposto pelos autores acima 
mencionados, que o equívoco no procedimento adotado foi o de 
exigir que projeto de tamanha importância fosse discutido e refleti-
do em aproximadamente duas semanas, no curso de uma convoca-
ção extraordinária da Câmara dos Deputados. Como se percebeu, 
o Projeto de Lei nº. 7.134/2002 teve um longo e tormentoso cami-
nho até tornar-se a Lei nº. 11.343/2006 (ALMEIDA, 2018, p. 05).

Assim, percebemos que houve estudos e um grupo formado por 
diversos setores do Poder Público para trabalhar na lei, observando a 
gama de informações e questões que procedem sobre o uso de drogas e 
o tráfico. Por esse motivo, não se pode esquecer que a lei proibicionista 
traz uma falha ao correlacionar com os direitos fundamentais, mas ainda 
assim, é um caminho para o enfrentamento. 
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Segundo Karam (2010, p.13):

A Lei 11.343/2006 prossegue a escalada de elevação das penas 
cominadas aos autores de condutas identificadas ao “tráfico”. 
Como visto, na revogada Lei 6.368/76, que triplicara as penas, 
a pena mínima para os tipos básicos de crimes identificados ao 
“tráfico” era de três anos de reclusão. A Lei 11.343/2006 aumenta 
essa pena mínima para cinco anos de reclusão. E, diante da pre-
visão de circunstâncias qualificadoras (por exemplo, o emprego 
de arma ou o fato do “tráfico” ser feito nas imediações de escolas 
ou locais de trabalho), que aumentam de um sexto a dois terços 
as penas previstas para aqueles tipos básicos de crimes, as penas 
efetivamente aplicadas dificilmente ficarão no mínimo de cinco 
anos de reclusão. Isto já ocorria na vigência da Lei 6.368/76, em 
que a frequente identificação de circunstâncias qualificadoras tor-
nava rara a aplicação da pena mínima. Na Lei 11.343/2006, a lista 
de circunstâncias qualificadoras é ampliada, o que tornará ainda 
mais rara a aplicação da pena mínima.

A autora ainda complementa que a lei tem violações nos direitos 
fundamentais por causa da sua proporcionalidade em relação a penaliza-
ção, tipificação e repressão:

Mantendo a criminalização da posse para uso pessoal, a Lei 
11.343/2006 repete as violações ao princípio da lesividade e às 
normas que, assegurando a liberdade individual e o respeito à vida 
privada, estão ligadas ao próprio princípio da legalidade, que, base 
do Estado de direito democrático, assegura a liberdade individual 
como regra geral, situando proibições e restrições no campo da ex-
ceção e condicionando-as à garantia do livre exercício de direitos 
de terceiros. A simples posse para uso pessoal das drogas tornadas 
ilícitas, ou seu consumo em circunstâncias que não envolvam um 
perigo concreto, direto e imediato para terceiros, são condutas que 
não afetam nenhum bem jurídico alheio, dizendo respeito unica-
mente ao indivíduo, à sua intimidade e às suas opções pessoais. 
Em uma democracia, o Estado não está autorizado a penetrar no 
âmbito da vida privada (KARAM, 2010, p.15).

 Trouxemos esse pensamento com o intuito de refletir sobre o as-
sunto e mostrar que não existe fórmula mágica no combate ao tráfico de 
drogas. Por isso, é preciso estar aberto a novas metodologias e ir aplican-
do de acordo com aquela que atende à demanda x dignidade, e para que 
isso ocorra é necessário à cooperação, participação e diálogo entre os 
Três Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo). 
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O detalhe que faz a diferença nesse processo de reconhecimento é 
a legitimação da ação governamental, o Estado intervencionista e uma 
sociedade fiscalizadora e consciente. Além disto, é oportuno dizer que 
deve ter uma harmonia entre a penalização e a ressocialização. O cri-
me deve ser tipificado e o indivíduo recuperado. A OMS (Organização 
Mundial de Saúde) reconhece a dependência química como uma doença, 
ou seja, é preciso ter uma maior atenção com os usuários a fim de res-
guardar a dignidade humana. 

Cabe acentuar que “os esforços, na prática, tem se dado através 
do atendimento do Sistema Único de Saúde”, explica Pires et. al (2008, 
p.05), o principal objetivo é um atendimento especializado que reduza 
os danos. 

Nessa perspectiva, Pires et. al (2008, p.06) cita que:

Assim, pode-se destacar que o Estado empreendeu sua nova po-
lítica nos mais diferentes ramos, no intuito de atingir a sociedade 
como um todo, o que vai desde o desenvolvimento de campanhas 
publicitárias, fomento de pesquisas científicas e capacitação de 
profissionais, educadores e agentes públicos.

Dessa forma, destaca-se que a lei de Drogas não consegue atingir 
o seu objetivo devido à falta de investimento e manutenção de ações que 
colaborem para que não apenas a população mais vulnerável e pobre seja 
atingida, mas todos os que estão envolvidos esse mercado ilícito e que 
prejudica tantas pessoas.

A partir desse entendimento, o autor e professor do Departamento 
de Criminologia da Universidade de Ottawa no Canadá, Daniel dos 
Santos exemplifica que essa luta contra as drogas tem como valores a 
democracia, os direitos fundamentais e a justiça. 

Nesse caso, existem duas concepções, a primeira é que o sujeito 
que escolhe utilizar drogas é responsável pelos seus atos, e a outra, é que 
ele é prisioneiro de suas circunstâncias, necessitando de orientação (DOS 
SANTOS, 2004).

No que concerne esse pensamento, o autor acima traz de maneira 
brilhante um comentário que consegue determinar o processo de cons-
trução que emerge da sociedade, “o interesse ou bem comum é uma rea-
lidade reflexiva, um dado sempre em construção e nunca acabado, e o 
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resultado de um movimento contraditório onde se afrontam duas lógicas: 
a desigualdade e a igualdade”, explica Dos Santos (2004, p.12). 

Isso quer dizer, a igualdade e desigualdade são pontos relevantes 
que fomentam a discussão, de um lado os direitos e a legitimidade, do ou-
tro, a repressão e a urgência de espaços que exerçam uma função dupla, 
que é a criminalização e a prevenção. São funções diferentes, mas que se 
convergem no objetivo de uma política de combate a drogas. 

CONCLUSÃO

Ao estudar e examinar o impacto das drogas no Brasil, o combate 
ao tráfico e os direitos fundamentais, percebemos que existem várias dis-
cussões sobre essa questão, não existe apenas uma perspectiva ou trajeto 
para lidar com as dificuldades e demandas que assolam a sociedade e as 
possibilidades de ações e políticas públicas. 

Esse trabalho não tem como intuito esgotar o assunto e sim, trazer 
novas perspectivas e questionamentos sobre o assunto. Foram desenvol-
vidos alguns pontos essenciais no discorrer do trabalho, como o Estado, 
a sociedade e as drogas e na segunda parte, o impacto das drogas e os 
direitos fundamentais. 

A estrutura foi composta de forma que pudéssemos analisar e iden-
tificar as mazelas que as drogas proporcionam em várias esferas como na 
segurança e na saúde pública. A legislação brasileira acompanhando essa 
necessidade alterou a lei de drogas que anteriormente era a 6.368 que 
estava em vigor desde 1976 para a lei 11.343/2006 trazendo maior rigor 
para os traficantes e estabelecendo tratamento diferenciado e medidas 
educativas para os usuários e dependentes. 

Dessa maneira, alcançando o objetivo de fiscalização e repressão, 
porém, assegurando os direitos fundamentais e humanos da coletividade 
e do indivíduo na sociedade. A evolução histórica da legislação brasilei-
ra de drogas mostra que as autoridades e o governo estão caminhando 
para o equilíbrio de uma lei que possa atender de forma significativa a 
população. 

Desse modo, conclui-se que a questão do tráfico de drogas está em 
análise permanente e que os resultados dependem de um trabalho em 
conjunto dos Três Poderes e da sociedade. Olhar esse assunto de outras 
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perspectivas é essencial pois as estratégias são limitadas e os recursos 
escassos. O trabalho trouxe duas vertentes que foram analisadas e per-
cebemos que a proibicionista é a que tem sido utilizada e contribuindo 
para a construção das políticas públicas, mas sempre dialogando com os 
direitos fundamentais. 

Sabemos a importância de debater esse assunto constantemente, 
tendo em vista que o impacto das drogas no Brasil vai se modificando 
com o tempo, por isso, é necessário ter essa preocupação com os direitos 
fundamentais, mas não se esquecendo da justiça punitiva e restaurativa 
no combate ao tráfico de drogas. 
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1. Introdução:

Pensar ou repensar o conceito de inteligência é um processo que se 
faz necessário constantemente visto que, as questões relacionadas à men-
te, pensamento, funções cerebrais, mesmo já tendo sido exaustivamente 
pesquisadas, vinculam-se a uma ciência que sempre avança desvendando 
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novos aspectos. Assim, a ciência cognitiva, ou melhor, as ciências cogni-
tivas, envolvidas no estudo da inteligência, buscam, essencialmente, com-
preender a estrutura e o funcionamento da mente humana, valendo-se de 
abordagens distintas que vão desde os debates filosóficos até a criação de 
modelos computacionais, passando por investigações acerca da aquisi-
ção da linguagem, desvios cognitivos, transtornos mentais, distúrbios de 
aprendizagem e comportamentais.

O objetivo deste texto consiste em (re)pensar três questões sobre in-
teligência. A primeira delas refere-se ao conceito do verbete e a possibili-
dade de defini-lo de maneira fixa, uníssona. Tem-se aqui como hipótese 
que a dificuldade de compreensão aprofundada sobre a questão resida exa-
tamente nos obstáculos existentes para definir o objeto de estudo. Assim, 
toda pesquisa deve partir do entendimento conceitual do objeto em ques-
tão e da busca de uma definição. Isso pode até parecer um movimento 
positivista devido a objetividade da proposta, no entanto, vale firmar que 
o fazer científico imunizado pela influência da subjetividade, garante uma 
atividade científica livre de vieses e, portanto, próxima a verdade racional e 
concreta. A grande questão é: Isso realmente é possível? Objetivar o subje-
tivo? Isolar o fenômeno para compreendê-lo com objetividade?

Como segunda questão, busca-se (re)pensar o modelo de estudo 
denominado Teoria Cattell-Horn-Carroll de Inteligência, ou simplesmen-
te CHC, que se volta a tentativa de entender o constructo da inteligência, 
sob a égide da integração dos fatores que constituem a inteligência do 
homem, sem necessariamente minimizar as capacidades gerais do pen-
sar. Tal teoria pode ser considerada pressuposto conceitual desdobrado 
no debate entre inteligências fluida e cristalizada. Neste sentido, o derra-
mamento deste ideário pelo cenário acadêmico e científico, permitiu que 
a inteligência passasse a ser concebida, não como capacidade única e es-
tática, mas por múltiplas formas; formas essas suscetíveis a estimulação.

Por fim, a terceira questão a ser aqui (re)pensada, reside em refletir 
como a inteligência pode ser hoje utilizada, a partir do cenário sociocul-
tural e do estilo de vida cotidiano da atualidade. O debate estará concen-
trado em estabelecer relação entre o pensar cotidiano sobre o conceito de 
inteligência e a ciência, visto que se parte do pressuposto que o concei-
to de inteligência emana uma função adverbial na linguagem cotidiana. 
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Neste sentido, sujeitos “bem-sucedidos”, academicamente, econômica 
e/ou socialmente, são considerados seres inteligentes. O conceito de in-
teligência extrapola os limites da ciência fixando-se na cultura neoliberal 
dominante, contribuindo com o fortalecimento dos sujeitos socialmen-
te dominantes e o esmagamento dos dominados. Questiona-se aqui se, 
a questão do conceito de inteligência presente no imaginário popular, 
no diálogo entre amigos, no âmbito social, no senso comum, fortalece 
a constituição da imagem dos sujeitos em diferentes arcabouços sociais, 
atrelando tal imagem, ao nível social a que o sujeito pertence; questio-
na-se ainda, possíveis dificuldades que podem nascer da importação do 
conceito da linguagem cotidiana para a linguagem teórico-empírica em 
psicologia, visto que, por mais que os teóricos procurem definir o concei-
to, operacionalmente, ele não perde a função de refletir o sentido cons-
truído historicamente no âmbito popular.

2. Metodologia

O texto aqui em voga, trata-se do resultado de uma pesquisa expli-
cativa, onde buscou-se analisar e interpretar o conceito de inteligência, 
caracterizando o objeto estudado, bem como, identificar fatores que a de-
terminam sob a ótica da teoria CHC. Alicerçada em fontes secundárias5, 
a pesquisa pautou-se em revisão de literatura, a partir de obras de referên-
cia, que propiciaram informações gerais sobre o tema e, que contribuíram 
com a tarefa de localizar outros textos, de caráter específico. Para tanto, 
em um primeiro momento foi realizada a leitura, análise, reflexão e de-
bate do capítulo, Inteligência, presente na obra “Neuropsicologia Hoje”, 
dos autores Flavia Heloisa Santos, Vivian Maria Andrade e Orlando 
Bueno, para que assim, fosse constituído elementos teóricos para a cons-
trução de um material que abordasse conceitos e evidências das diferen-
tes compreensões sobre o que é Inteligência, suas capacidades e funcio-
nalidade. Ainda sob a tarefa de compreender o objeto deste estudo, foram 
revisitados manuais de filosofia que compuseram a reflexão voltada a 
conceituação de inteligência. Como fonte central para a análise sobre a 

5  Entende-se como fontes secundárias toda bibliografia utilizada, enquanto fonte 
primária, documentos originais, fotografias, documentários, vídeos, livros didáti-
cos, cadernos de anotação, depoimentos, discursos.
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Teoria Cattell-Horn-Carroll de Inteligência, foi eleita a obra de Patrícia 
Waltz Schelini, “Teoria das inteligências fluida e cristalizada: início e 
evolução”, bem como, a obra “Inteligências Múltiplas: A teoria na prá-
tica de Howard Gardner” (1995). Compondo a referência bibliográfi-
ca central do trabalho, se faz importante ainda mencionar, o artigo “A 
Função Adverbial de “Inteligência”: Definições e Usos em Psicologia” 
de Jorge M Oliveira-Castro e Karina M Oliveira Castro.

Assentada sob os pressupostos de uma pesquisa teórica, baseados 
em uma perspectiva fenomenológica, será instaurado um movimento 
investigativo no qual se fará uso, de um conjunto de asserções, com o 
objetivo de descobrir fatos e causas do objeto investigado, no caso, a inte-
ligência e a teoria CHC. Neste sentido, o fenômeno investigado, ou seja, 
“aquilo que surge da consciência e se manifesta para esta consciência 
como resultado de uma interrogação” (FINI, 1997, pg 25), só existira a 
partir de um sujeito no qual o objeto se situa ou o vivencia. Nesta concep-
ção, não existe possibilidade de interrogar, por exemplo, as teorias cog-
nitivas, mas sim o sujeito que a elas está submetido. Como aponta Fini 
(1997), na pesquisa fenomenológica sempre haverá um sujeito, numa si-
tuação vivenciando o fenômeno cognitivo. Isso porque, o fenômeno cog-
nitivo, está situado no mundo da experiência, no mundo vivido que só se 
constituirá a partir de um sujeito que o vivencie. 

Neste sentido o pesquisar fenomenológico constitui-se de uma in-
terrogação e caminha em torno dela, caminha em todos os sentidos, bus-
cando todas as dimensões e, depois volta a caminhar e buscar entender 
novamente, sob outros aspectos e, depois outra vez, buscando mais sen-
tido, mais dimensões. É um caminhar contínuo, alude Martins (1989). 
Assim, a subjetividade, nesta abordagem, não é evitada, mas desejada, 
pois tudo o que é objetivo foi antes subjetivo.

A pesquisa na abordagem fenomenológica inicia-se com uma in-
terrogação. A análise do objeto aqui apresentado pauta-se em três ques-
tões. Cada uma delas tem por propósito criar uma tensão que alimenta e 
acompanha, os pesquisadores na busca da intuição da essência do fenô-
meno interrogado. 
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3. Resultados e Discussão

3.1 Inteligência: definição uníssona ou plural?

Tentar entender e desvendar os mistérios do funcionamento e da 
estrutura da mente humana é tema de reflexão desde os primeiros pen-
sadores. Para os gregos, na Antiguidade, o tema inteligência circunda 
em seus constructos teóricos, pois desvendar a faculdade que o espírito 
tem de pensar, conceber e compreender os fenômenos do mundo se faz 
bem estimulante. Pensadores como Pitágoras, a partir da proposta do 
dualismo mente-corpo6, Platão, categorizando os “estados da mente”7 e 
Aristóteles, apresentado o conceito de alma racional8, podem ser consi-
derados os inauguradores das definições sobre o verbete aqui em voga.

Por toda a história do pensamento científico era recorrente o re-
torno da discussão e a tentativa de definir e de compreender com maior 
profundidade a questão. Filósofos do século XVII, organizados em dois 
grandes grupos teóricos concebiam a inteligência a partir desta filiação. 
Para os empiristas, entre eles Francis Bacon, David Hume e John Locke, 
a estrutura cognitiva do homem é formada a partir de suas experiências 
práticas, portanto, a relação do homem com o mundo, unido à percepção 
sensível geram informações que são internalizadas, constituindo-se em 

6  Pitágoras entendia que os seres humanos eram compostos por um corpo físico e 
por poderes de raciocínio que lhe permitiam os elementos abstratos do universo. 
Para o pensador, nessa parte imaterial do ser humano localiza-se a alma imortal 
(referência).

7  Pode-se afirmar que Platão foi o pioneiro em reconhecer características individu-
ais relacionadas a maneira de organizar as ideias, as quais ele diferenciou a partir 
da capacidade do indivíduo ser hábil em entender conceitos ou formas puramente 
abstratas. Assim, o pensador coloca o cidadão médio vinculado a uma lama apai-
xonada, capaz apenas de entender imagens intangíveis dos objetos físicos. Sobre 
eles estariam os soldados, vinculados a alma corajosa. Em seguida estaria o pen-
samento, superior aos dois anteriores, no entanto, inferior ao último estágio, que 
seria a inteligência, que reque plena compreensão das formas abstratas ou essen-
ciais (referência).

8  Aristóteles apresenta diferentes níveis de pensamento inteligente facilitados pela 
alma racional. Com esse pressuposto o pensador atribui o pensamento como ca-
pacidade exclusiva do ser humano e estabelece um esquema classificatório do 
pensamento, colocando cada nível é pré-requisito ao próximo. Sua descrição do 
pensamento como algo que antecede a ação (comportamento) pode ser considera-
do como uma antecipação do Behaviorismo proposto por Watson por volta de 1920 
(referência).
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elementos da mente. Daí a ideia de que o homem ao nascer seria uma 
“tábula rasa”, ou seja, uma folha de papel em branco e que ao viver e ao 
ter experiências essa folha seria preenchida. Com as experiências práticas 
vividas sua capacidade de pensar seria ampliada. 

Opondo-se a essa concepção, a corrente racionalista, representada 
principalmente por Rene Descartes e Spinoza, concebia a existência de 
uma racionalidade universal, ou seja, a razão como elemento da essência 
do ser humano, deste modo, não adquirido a partir de experiências, mas 
de uma capacidade inata. Portanto, aqui acredita-se que “o ser huma-
no nasce com o conhecimento já programado na sua herança genética” 
(BECKER, 2001, p. 20).

Essas duas correntes teóricas, empirista e racionalista, vão per-
mear todos os debates sobre pensamento, desenvolvimento do pensa-
mento, inteligência e desenvolvimento da inteligência, a partir de então. 
Teóricos posteriores por vezes se filiam a uma ou outra corrente, ou até, 
tentam conceber novos pressupostos teóricos a partir da síntese destas 
concepções. Muitas outras definições de inteligência tornam-se presentes 
a partir dos desdobramentos oriundos do empirismo e do racionalismo. 

Aqui, retorna-se à questão inicial desta reflexão: “é possível definir 
de maneira fixa o conceito de Inteligência” e, a resposta é “não”. A con-
ceituação de inteligência passeia pela filiação teórica na qual o pensador 
se associa. Assim, a partir da raiz que fundamenta todo o seu pensamen-
to científico permeia também o conceito de inteligência. Para a ciência 
da psicologia, não seria diferente, portanto, há uma considerável latitude 
de sentidos. 

No século XX temos vários teóricos debruçados na busca pela 
compreensão do funcionamento da inteligência humana e em suas possí-
veis especificidades. Optamos aqui por citar Piaget e Vygotsky, que ape-
sar de suas grandes divergências teóricas apresentam a inteligência como 
uma capacidade humana não mensurável. Piaget buscando a construção 
de uma nova teoria da inteligência a partir da síntese entre empirismo e 
racionalismo, pressupõe a inteligência como a capacidade do homem re-
solver problemas para se adaptar ao ambiente físico e social. Valendo-se, 
portanto, dos pressupostos darwinianos, coloca a inteligência como uma 
condição humana desenvolvida a partir de um pensar sensório motor 
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(inteligência perceptiva e pratica), passando por um pensar pré-lógico, 
até um pensar formal, em primeira instância com apoio do concreto até 
alcançar a abstração (Piaget, 1999).  

As conclusões de Piaget, foram estabelecidas a partir de “provas 
piagetianas9” (Piaget, 2019), nas quais, por meio de questionamentos à 
crianças de diversas idades estabeleceu um padrão de respostas e, assim, 
classificou o tipo de raciocínio de determinadas faixas etárias. 

Seguindo esse princípio da filogênese e da ontogênese, Vygotski, 
fundado nas teorias críticas, apresenta a inteligência como decorrente 
da interação ininterrupta do homem com seu ambiente externo. Assim, 
constantemente os processos internos e a influência do mundo social pro-
movem a evolução intelectual do homem. A linguagem é um exemplo 
dessa evolução; foi sendo desenvolvida no homem enquanto espécie a 
partir da relação pensamento e linguagem e, o indivíduo passa pelos mes-
mos segmentos do desenvolvimento quando criança até dominar tal có-
digo. O desenvolvimento humano se faz por elementos mediadores entre 
o homem e o mundo e, não por uma relação direta.

Em contrapartida, o século XX também é marcado por teóricos 
voltados a pesquisar formas de mensurar a inteligência e a partir des-
se movimento, tentar entende-la e conceitua-la de modo mais preciso. 
Um dos primeiros a penetrar nessa aventura foi Alfred Bine10t, quando 
em 1905 publica um teste de raciocínio verbal e matemático, com ques-
tões que testam a memória e o potencial de resolver problemas de lógica 
(ZAZZO 2010). O objetivo de Binet consistia em medir a capacidade de 
compreensão pura e simples, não o conhecimento prévio. Esse teste ficou 
muito conhecido e teve penetração em vários países. 

Segundo Dalgalarrondo (2019), a questão da inteligência no sé-
culo XX, passa a ser formulada pela psicologia sob a vertente unifato-
rial/unidimensional. Pelos pensamentos e pesquisas de Spearman (1863 
-1945) sobre a discriminação de tons, peso e luz, perspicácia e raciocínio 
na escola, estabelecidos a partir de testes, o autor, definiu a existência de 

9  Não queria utilizar o termo teste exatamente para não ser associado à mensura-
ção da inteligência.

10  Nesta data Binet apresenta a primeira versão da escala métrica de inteligência 
no Congresso Internacional de Psicologia em Roma. Nos próximos anos o teste 
continua sendo aperfeiçoado.



118

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

um “fator geral”, mais tarde conhecido por Fator G, que explicaria toda 
a inteligência. Para Spearman (1927) a inteligência deveria ser fracionada 
em um fator unitário, considerado particular ou específico do sujeito e 
um fator geral, comum a todos os seres humanos. O fator geral, é uma 
energia presente em todo o sistema nervoso, levando a totalidade das 
operações mentais.

Sabe-se, até de modo intuitivo, que as pessoas são distintas umas 
das outras, portanto desvendar o porquê de cada uma ter forma especí-
fica de organizar as ideias e estruturar o pensamento desdobrou-se nos 
estudos sobre o Fator G. No entanto, teóricos da psicologia contrários a 
testagem da inteligência contrapõe os estudos sobre inteligência a partir 
de testes afirmando, que tal recurso não tem contribuído expressivamente 
para o debate sobre a definição do conceito, isso porque em um sentido 
restrito a inteligência tem por função estabelecer conexões entre elemen-
tos lógicos e ideacionais.

3.2 Breve apresentação dos princípios norteadores da Teoria Catte-
ll-Horn-Carroll (CHC)

A teoria Cattel-Horn-Carrol (GHC), é basicamente a integração 
dos modelos teóricos formulados a respeito da inteligência, pelos autores 
que dão nome que esta teoria. Trata-se de uma análise multifatorial da in-
teligência, ou seja, é uma teoria que compreende a inteligência não como 
um constructo único e geral, mas fragmentado em habilidades que se 
correlacionam e se sobrepõem. Hoje, o modelo CHC é considerado uma 
das mais completas teorias referentes à inteligência (PRIMI; NAKANO, 
2015, p. 51).

O modelo Gf-Gc de Cattell e Horn propõe a inteligência fluída e 
a inteligência cristalizada. Segundo Cattel (1971) apud Dalgalarrondo 
(2019), a inteligência fluída (Gf) “se verifica pela capacidade de resolu-
ção de problemas novos, independentemente de conhecimentos prévios”. 
Em contraposição, a inteligência cristalizada (Gc) que é o conjunto de 
conhecimentos adquiridos ao longo da vida através da experiência do su-
jeito. Horn ampliou esta teoria, acrescentando mais outras capacidades 
cognitivas dentro do sistema Gf-Gc.

A contribuição de Carrol reflete-se na metanálise das principais 
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teorias acerca da inteligência em sua época, o que resultou na teoria das 
três camadas. De modo geral, as teorias convergem e divergem em al-
guns pontos. No entanto, a similaridade estimulou a sintetização dos dois 
modelos de Cattel-Horn e Carrol em um, dando origem à teoria Cattel-
Horn-Carrol, graças aos esforços de McGrew, com auxílio de Flanagan 
em revisão posterior. 

Em síntese, as capacidades são classificadas em Conhecimento 
Adquirido, Capacidades Gerais e Capacidades Sensório-motoras, cada 
uma contendo divisões ainda mais aprofundadas e específicas. As capa-
cidades gerais estão menos associadas ao aprendizado anterior e aspectos 
culturais, sendo mais determinadas por aspectos biológicos. As capacida-
des gerais possuem três principais categorias que são: Raciocínio/inteli-
gência fluída; Memória e Velocidade. 

Como já exposto, a Inteligência Fluída se trata de aspectos do ra-
ciocínio rápido e capacidade de resolver problemas novos. A Memória, 
compõe uma dimensão da inteligência avaliada sob duas distinções, uma 
sendo a memória primária (curto prazo) e a memória secundária (longo 
prazo). Quando se fala em Velocidade, refere-se principalmente a velo-
cidade de processamento, rapidez de decisão e velocidade psicomotora. 
Podemos perceber como todas as funções estão interligadas, pois tanto a 
velocidade de processamento (referente a execução de tarefas cognitivas) 
e rapidez de decisão (processamento da reação de decisão) dependem 
diretamente da inteligência fluída. A velocidade psicomotora, sendo útil 
para avaliar possíveis danos cerebrais, “pode ser definida como a velo-
cidade e a fluidez com que os movimentos físicos do corpo podem ser 
realizados” (PRIMI; NAKATO, 2015, p. 55)

Os fatores ligados ao Conhecimento Adquirido indicam as carac-
terísticas individuais em relação à riqueza e à extensão das informações 
armazenadas na memória de longo prazo. Neste contexto, a Inteligência 
Cristalizada (Gc) irá refletir o grau em que o indivíduo aprendeu e utili-
za conhecimentos e competências valorizados socialmente. Comparada 
com outras habilidades cognitivas, é relativamente influenciada com 
mais facilidade por fatores como experiência, educação e oportunidades 
culturais.

Já o Conhecimento de domínios específicos (Gkn), como um dos 
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fatores também relacionados ao Conhecimento Adquirido, representa a 
amplitude e a profundidade do conhecimento em domínios específicos, 
e reflete habilidades desenvolvidas por um longo período de tempo e que 
exige intensa prática e formação, cuja conservação do conhecimento 
é determinada pela regularidade e interesse. Desta forma, o fator Gkn 
está mais associado ao desempenho em, por exemplo, provas acadêmi-
cas, hobby, profissão, especialização médica, esporte, etc.). A Leitura e 
Escrita (Grw) refere-se ao conhecimento adquirido em habilidades bási-
cas de compreensão de textos, velocidade de leitura e linguagem escrita, 
enquanto o fator conhecimento quantitativo (Gq) representa um conjun-
to adquirido de conhecimentos matemáticos, envolvendo a capacidade 
de usar informação quantitativa e de manipular símbolos numéricos.

Dentro do modelo CHC, algumas habilidades estão diretamente 
ligadas a modalidades sensoriais, relacionadas a regiões bem definidas e 
ao funcionamento do córtex cerebral. Entre elas, destacam-se o proces-
samento visual (Gv), o processamento auditivo (Ga), o processamento 
olfativo (Go), o processamento tátil (Gh), a habilidade cinestésica (Gk) e 
a habilidade psicomotora (Gp). Assim: 

•	Processamento visual (Gv) refere-se à habilidade para processar estí-
mulos visuais, incluindo gerar, perceber, armazenar, analisar, ma-
nipular e transformar imagens para solucionar problemas.

•	Processamento auditivo (Ga) está relacionado aos processos que en-
volvem tarefas com conteúdo auditivos e é associado à percepção, 
análise e síntese de padrões sonoros. Dentro deste fator está, como 
exemplo, a capacidade de discriminar sons que são executados em 
um mesmo momento, e também em contextos mais complexos as 
estruturas musicais.

•	Processamento tátil (Gh) é a habilidade para detectar e processar in-
formações significativas nas sensações táteis. Não se refere à sensi-
bilidade ao toque, mas à cognição ou à interpretação das sensações 
que envolvem o tato. 

•	Habilidade cinestésica (Gk) permite detectar e processar informações 
significativas sobre sensações proprioceptivas (detectar posição 
dos membros e movimento via proprioceptores, órgãos sensoriais 
presentes nos músculos e nos ligamentos que detectam o alonga-
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mento). 
•	Habilidade psicomotora (Gp) garante a execução de movimentos cor-

porais e físicos, tais como movimento dos dedos, das mãos e das 
pernas com precisão, coordenação e força. Tal habilidade, em ge-
ral, é avaliada pelos neuropsicólogos com o intuito de buscar sinais 
de desempenho irregular entre a mão direita e a esquerda, como 
indicativos de lesão cerebral. Também pode ser avaliada com o ob-
jetivo de identificar a destreza manual para trabalhos específicos, 
mensurando a regularidade do funcionamento motor.
Desta forma, de acordo com o exposto, conclui-se que a inteligên-

cia se caracteriza como um construto multidimensional, constituído por, 
no mínimo, 16 capacidades amplas e há uma relação entre todas essas 
capacidades, surgindo de um fator geral.

3.3 Definição de inteligência: do senso comum à ciência; do resumo 
adverbial à psicologia

Pensando no contexto do cenário sociocultural e no estilo de vida 
cotidiana é extremamente relevante entender a interação entre o modo 
em que vivemos e como ele está intrinsicamente relacionado com a inte-
ligência. Não é possível compreender plenamente a utilização da inteli-
gência no cotidiano sem antes ser abordado, mesmo que brevemente, as 
investigações relacionadas ao conceito e, que tem interferido em novos 
olhares sobre a questão. 

Segundo os autores Jorge M Oliveira Castro e Karina M Oliveira 
Castro (2001), o termo inteligência é usado em níveis diferentes, funcio-
nando como um resumo adverbial das ações de um indivíduo de forma 
geral ou de suas habilidades específicas. Deste modo, os autores traba-
lham com a conceituação e discussões sobre o verbete a partir de ex-
plicações relacionadas a linguagem, em especial a linguagem cotidiana, 
aproximando esse debate da psicologia e do pensar social sobre o que é 
inteligência, o que é ser inteligente.

Durante algum tempo da história da humanidade, atrelou-se o ser, 
inteligência ao conhecimento formal acumulado e a riqueza. Neste senti-
do, só os indivíduos pertencentes a nobreza ou esferas sociais nas quais, 
permitia-se a escolarização formal, eram considerados seres inteligentes. 
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Sob essa ótica pobres, camponeses, trabalhadores rurais, escravos, indí-
genas, negros, eram considerados intelectualmente inferiores e, portanto, 
desprovidos do direito de possuir posses, votar ou ascender socialmente. 
Só os sujeitos inteligentes poderiam ter esses direitos o que, por vezes, era 
justificativa nos discursos dos membros do poder, da divisão social de 
classes ou da escravidão, sendo comum a presença de alegações que as-
sociam raças com inteligência diferente utilizadas como subterfugio para 
validar o colonialismo, a escravidão, o racismo, o darwinismo social e a 
eugenia racial.

Pensadores raciais impulsionaram tal ideário, entre eles, vale desta-
car Arthur de Gobineau, que segundo Silva (2010) apresenta suas ideias 
na obra Ensaios sobre a Desigualdade das Raças Humanas (1853-1855), 
que meio século depois, tornou-se a obra básica para a Fundamentação 
das Teorias Racistas Europeias. Silva (2010) alude que, a partir da pu-
blicação da “Origem das espécies”, por Charles Darwin o conceito de 
raça ultrapassa os problemas biológicos e adentra nas questões de cunho 
político e cultural. Surgindo o Darwinismo Social, com o uso de termos 
como: “competição”, “seleção do mais forte”, “evolução” e “heredita-
riedade”. O Darwinismo tenta justificar com isso o domínio ocidental e 
com ele a soberania branca, europeia, elitista.

Paralelo a essa discussão emergem pesquisas voltadas a mensurar 
a inteligência. Ao submeter o homem a um teste de inteligência com-
provaria-se ou não a superioridade cognitiva de alguns sobre outros. 
Demarca-se que o primeiro teste padronizado de inteligência foi desen-
volvido entre 1905 e 1908 por Alfred Binet e Théodore Simon na França 
que tiveram como objetivo estabelecer a série escolar que a criança de-
veria ser inserida. Os criadores do material informaram que não seria 
adequado, utilizar os resultados de seu teste, como instrumento para me-
dir a inteligência inata ou para rotular os indivíduos permanentemente, 
no entanto, Teixeira (2019) aponta que rapidamente os testes de Binet e 
Simon, invadiram o cenário acadêmico e “a partir da composição da es-
cala completa, o teste de Binet-Simon passou a classificar os indivíduos, 
em função de sua inteligência, medida pelo Q.I, em três grandes grupos: 
a) os normais; b) os supernormais; c) os infranormais” (p. 05)

Mais uma vez o conceito de inteligência ou ser inteligência atrela-se 
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a questões referentes a aquisição do conhecimento, o que acabou, inten-
sificando a ideia da existência de seres mais inteligentes em detrimento 
de seres menos inteligentes, além de colocar a educação escolar/formal 
como o grande estimulador e identificador dos sujeitos inteligentes.

Ideário fortemente impregnado na cultura popular, é percebido ao 
se observar falas cotidianas presente em conversas familiares ou entre 
amigos, nas quais escuta-se: se ele quer “ser alguém na vida” precisa es-
tudar, “para ser doutor, tem que ter estudo”, “ele nunca foi bom nos estu-
dos, por isso é melhor sair da escola e ir trabalhar logo”, “ele não é muito 
bom da cabeça, não aprende as coisas da escola”. Todos esses discursos 
populares, rementem a ideia que o ser inteligente é aquele que absorve 
saberes escolares e, por consequência, tem sucesso financeiro.

Neste sentido, o estudo da conceituação dos termos a partir da 
função adverbial na linguagem cotidiana remete a compreensão do sig-
nificado que a sociedade e a cultura imprimem. No caso da inteligência, 
socialmente e culturalmente o termo é empregado para designar uma 
pessoa com amplo conhecimento escolar ou amplo conhecimento em 
uma referida área do saber; pessoas bem-sucedidas em profissões consi-
deradas intelectuais como medicina, jurisprudência, astrofísica, enfim, 
profissionais com destaque e que graças a esse destaque conseguiram 
ascender economicamente. É comum professores atribuírem a condição 
de inteligente aos estudantes que tiram boas notas, que tem sucesso em 
disciplinas de matemática, física ou língua portuguesa e, não elencam 
como inteligentes estudantes com sucesso em disciplinas como educação 
física, artes ou música

Na linguagem cotidiana a palavra inteligência, portanto, muitas 
vezes é utilizada para designar características dos sujeitos. Assim quando 
nos propomos a descrever alguém, elencamos uma série de capacidades 
que ele desenvolve. Por exemplo, ao nos referirmos a uma determinada 
pessoa dizemos: Fulano faz um conjunto de coisas de sucesso. Ele apre-
senta bom desempenho nas disciplinas escolares, tem habilidade social, 
pois relaciona-se bem com seus colegas e professores, bem como, na rela-
ção com seus pais. Auxilia nas tarefas domésticas. Diante de obstáculos 
naturais do dia a dia, consegue pensar em soluções plausíveis. Neste sen-
tido, para Oliveira Castro e Oliveira Castro (2001), o sujeito em questão 
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é considerado inteligente e a descrição de suas ações funciona como um 
resumo adverbial do modo como ele é. Pode-se, portanto, pontuar que 
o verbete inteligência no senso comum está atrelado a qualidade que as 
pessoas desenvolvem para solucionar questões de modo correto, ade-
quar-se a novas situações e aprender com facilidade. 

As concepções científicas de inteligência variam e relacionam com 
determinadas concepções filosóficas e/ou teóricas. A concepção que 
alicerça o pressuposto teórico direciona a conceituação de inteligência. 
Como já demostrado em outros momentos deste texto, certas correntes 
teóricas consideram inteligente, os indivíduos capazes de um pensamen-
to abstrato, ou a capacidade de adaptação ao ambiente, ou a adaptação 
a situações relativamente novas e aquisição de novos conhecimentos. 
Algumas teorias postulam a existência de uma inteligência geral possível 
de ser mensurada, como é o caso dos intelectuais defensores dos tradicio-
nais testes de Coeficiente de Inteligência – QI, que davam a inteligência 
da pessoa em números. No entanto, com o desenvolvimento da ciência 
e dos estudos referentes a questão, a ideia de uma inteligência geral foi 
sendo contestada e, teorias postulam a existência de faculdades diferen-
ciadas ou ainda, de múltiplas aptidões independentes, foram ganhando 
espaço.

Considera-se pertinente ainda pontuar o constante intercâmbio 
entre senso comum e ciência. Assim a aproximação das descobertas 
científicas a sociedade, bem como, as práticas sociais que influenciam as 
pesquisas acadêmicas também permeiam pelo campo da conceituação. 
Pode-se observar que de uns anos para cá, com a difusão das Teorias das 
Inteligências Múltiplas e da Inteligência Emocional, tem sido mais co-
mum, em rodas de conversas, aparecer a discussão de que há várias inte-
ligências e, portanto, os sujeitos anteriormente não caracterizados como 
inteligentes passam a receber esse título. 

A teoria das Inteligências Múltiplas concebe que o ser humano 
não é dotado de inteligência única, mas sim, de várias que se sobressaem 
no sujeito dependendo de suas experiências sócio-culturais, das oportu-
nidades por quais foi submetido e da forma como lidou com elas. Assim, 
o mundo é repleto de pessoas com destaque em capacidades linguísti-
cas, de outras com destaque em capacidades lógico matemáticas, ou 
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capacidades espaciais, cinestésico-corporais, intrapessoais, interpessoais. 
Já a teoria da Inteligência Emocional, apresenta como a capacidade de 
reconhecer os nossos próprios sentimentos e os dos demais, de nos mo-
tivarmos e de manejar adequadamente as relações, como características 
de uma pessoa inteligente. Como essa capacidade é fundamental para 
o mercado de trabalho na contemporaneidade, se tornou o grande ele-
mento a ser desenvolvido nos sujeitos hoje. Cursos, palestras, lives, livros 
em como desenvolver a sua inteligência emocional, estão presentes em 
qualquer canal de comunicação, tornando-se assim, algo bem próximo 
das práticas cotidianas. 

Com já apontado anteriormente neste texto, a psicologia emprega 
o termo inteligência em diferentes concepções e contextos. Vale pontuar 
que o conceito de inteligência, por vezes, se aproxima de outros conceitos 
presentes na literatura. Um deles é o verbete raciocínio. Para Oliveira 
Castro e Oliveira Castro (2001), os dois conceitos têm sido concebidos 
como sinônimos em várias teorias psicológicas. No entanto, a aptidão 
intelectual por excelência é apenas um dos componentes da inteligência. 
Todos os processos cognitivos, desde a recepção da informação à elabo-
ração da resposta, passando pela codificação, memorização, aprendiza-
gem, evocação e relacionamento da informação, são elementos que com-
põe o raciocínio. Desse modo, o raciocínio se situaria preferencialmente 
nos componentes de tratamento de informação (referência). Destaca-se 
que, os autores, pontuam que o uso do termo inteligência atrelado a con-
ceitos diferentes não é um problema, desde que os teóricos especifiquem 
qual dos conceitos estão empregando

Considerações finais

O trabalho aqui apresentado procurou responder as três questões 
norteadoras e, assim, compreender o que é inteligência e como ela é 
concebida na configuração sociocultural atual. Para tanto, tentou-se de-
mostrar que definir inteligência não é uma tarefa fácil. Durante toda a 
história do pensamento científico essa missão percorreu como sendo a 
problemática de diversos teóricos, desde a Antiguidade até dias atuais.

Assim, o conceito de inteligência além de vincular-se aos pres-
supostos teóricos que fundamentam o pensamento de determinados 
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autores que buscaram entender e explicar a referida função mental, tam-
bém recebe influência do contexto social. Por vezes, as concepções cien-
tíficas e populares se conversam e se aproximam, no entanto, por vezes 
são divergentes.

Foi trazido para o debate a teoria Cattell-Horn-Carroll (CHC), na 
qual, na tentativa de mensurar a inteligência apresenta fator geral e fa-
tor específico. Seus pressupostos teóricos foram organizados em teste, no 
qual, sujeitos foram e, ainda são, submetidos. O resultado encontrou uma 
resposta média que enquadrou as pessoas com respostas próxima como 
seres dotados desse fator geral de inteligência. Esse padrão é utilizado 
para determinar a inteligências das pessoas submetidas ao teste.

As concepções do conceito de inteligência são muitas e pautaram 
o desenvolvimento de instrumentos de medida, de investigação e de in-
tervenções no campo da psicologia, considerando, de diferentes formas, 
o mesmo constructo ao longo do tempo. Atualmente, a concepção do 
conceito de inteligência tem sofrido modificações a partir do desenvolvi-
mento de teorias alicerçadas numa concepção mais positiva do Homem e 
do processo de desenvolvimento, deixando mais de lado as considerações 
dos aspectos pouco adaptados e trazendo à luz aspectos mais construti-
vos; é o caso, por exemplo da concepção do Inteligência Emocional, de 
Daniel Goleman.

Desse modo, dizer “como a inteligência pode ser compreendida 
hoje”, questão central deste trabalho, significa tentar aproximar a ciência 
do cotidiano, o saber teórico do saber oriundo do senso comum; a teo-
rização do conceito da vivência pragmática diária; significa aproximar a 
teoria da vida. Significa valer-se de diferentes teorias e testes. Significa 
pensar. Significa ser inteligente. 
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A TRANSDISCIPLINARIDADE NO 
ENSINO JURÍDICO UM DIÁLOGO 
ENTRE A MÚSICA E O DIREITO

Débora Hellen de Araújo Maciel1

Frederico de Andrade Gabrich2

Você não sente e nem vê
Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 
Que uma nova mudança em breve vai acontecer 
E o que há algum tempo era jovem novo 
Hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer...

(…) No presente a mente, o corpo é diferente 
E o passado é uma roupa que não nos serve mais 
No presente a mente, o corpo é diferente 
E o passado é uma roupa que não nos serve mais. (BELCHIOR, 1976).

1 INTRODUÇÃO 

Através do método hipotético dedutivo, com o referencial teóri-
co na Resolução n.° 2 do Ministério da Educação de 19/04/2021, da 
Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
e da Carta de Transdisciplinaridade, compondo a estrutura legal desta 
temática, objetiva-se demonstrar a aplicabilidade da música no ensino 
jurídico. 

Como ferramenta capaz de estimular o educando a realizar cone-
xões entre a teoria, a prática e a vida, em busca de uma transformação que 
se aproxime, antes de qualquer coisa, na construção de seres humanos. 
O problema encontra-se alocado na dificuldade da instrumentalização 
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sora e Advogada.

2 Doutor, Mestre e Especialista em Direito Comercial/Empresarial pela UFMG. 
Professor Adjunto da Universidade FUMEC. E-mail: fredericogabrich@fumec.br.
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desta metodologia inovadora, tanto pelos educadores quanto pelos edu-
candos. Portanto, o presente trabalho também pretende demonstrar esta 
viabilização, salvaguardando o equilibrando entre razão e emoção.

A forma hermética tal qual se encontra o ensino cartesiano atual, 
não conseguirá se manter por muito tempo, uma vez que converge de 
forma latente com os educandos dos tempos atuais, mostrando-se insu-
ficiente às demandas trazidas. Nota-se, portanto, a necessidade de refor-
mulação do ensino jurídico e do educador.

Em busca da aplicação das metodologias inovadoras, como pro-
posta da inserção da música no ensino jurídico, o presente trabalho busca 
demonstrar as formas em que a música pode ser instrumentalizada no 
campo acadêmico com equilíbrio entre razão e emoção, proporcionando 
um ensino transdisciplinar, inovador e humanizado. 

Pretende-se ainda, através de um diálogo entre a ecologia dos 
saberes de Boaventura de Sousa Santos e as canções contidas no ál-
bum Baihuno de Belchior questionar a perspectiva educacional quanto 
guião emancipatório para construção de uma educação multicultural e 
cosmopolita. 

2 O MODELO CARTEZIANO DE ENSINO VS. OS NOVOS 
ANSEIOS DA EDUCAÇÃO

Em uma conexão com o modelo cartesiano, hermético e legalis-
ta ainda vigente no ensino jurídico, extrai-se da música Velha Roupa 
(BELCHIOR, 1976) a necessidade de repensar os moldes ainda repro-
duzidos em sala de aula, uma vez que já não satisfazem as demandas 
e anseios trazidos pelos educandos e educadores... “e o passado é uma 
roupa que não nos serve mais”. E por que não?

Entre diversos fatores, o avanço tecnológico, a chegada da inter-
net, das redes sociais e da diversidade de formas de comunicação, remon-
ta o cenário da era da globalização, deflagrada em momento posterior à 
queda do Muro de Berlim em 1989, deixando um convite entre o velho 
e o novo mundo. 

As consequentes mudanças estão permeadas em todos os contex-
tos: sociais, políticos, econômicos e afins. E, talvez, em suas previsões, 
Belchior, compositor atemporal, tenha anunciado um prelúdio para os 
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tempos atuais: “e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo/ 
e precisamos todos rejuvenescer”, consubstanciando a necessidade cons-
tante renovação e com o ensino jurídico não é diferente. 

A transformação e evolução da sociedade remonta a visão de no-
vos anseios e desejos, não só na esfera profissional como na pessoal. A 
incerteza mercadológica frente ao avanço tecnológico evidencia a inse-
gurança e a necessária preparação mais abrangente do profissional do 
futuro, denominado hoje. Corroborando com o exposto, nota-se: 

Nessa nova era, o sistema tradicional de formação e de difusão do 
conhecimento, do saber, fundamentalmente lógico, matemático 
e cartesiano, cede todos os dias um pouco de sua importância e 
de sua significação para outras formas de ensinar, de aprender e 
de avaliar. Em detrimento do conhecimento nuclear, disciplinar e 
superespecializado, ganha espaço e relevância a formação holísti-
ca do saber, baseada na interdisciplinaridade, na pluridisciplinari-
dade e, sobretudo, na transdisciplinaridade. Nessa nova lógica, o 
sistema de avaliação se afasta da tradicional atribuição de notas ou 
pontos, e se aproxima da análise contextualizada e integral do ser 
humano, a partir de suas múltiplas potencialidades e de seus múlti-
plos saberes, em um sistema no qual a avaliação acontece por meio 
da contabilização de tuites, de amigos digitais e, sobretudo, de re-
putação, sendo realizada não necessariamente por professores, 
mas fundamentalmente pelos “amigos” e inserida em uma lógica 
de mercado diferente, no qual o lucro e o dinheiro não são os ele-
mentos necessariamente mais significativos. (GABRICH, 2013). 

O mercado, as pessoas, a sociedade, a política e o ser humano vêm 
de uma constante e abrupta reconstrução nas últimas três décadas. O 
cenário é outro, os desejos também. Os professores arraigados em uma 
construção superespecializada, hermética e lógica em sua estrutura, es-
tão fadados a não permanecerem no mercado se insistirem em usar a 
velha roupa.  

Na atualidade, as pessoas estão cada vez mais desejosas por bem-
-estar, pela qualidade de vida e por que não, por um casamento agradável 
entre vida pessoal e profissional.  Contudo, no cenário jurídico como um 
todo, sejam através de carreiras públicas, concursos e afins, seja através 
da advocacia autônoma, a insatisfação tem sido cada vez mais real, con-
siderando a desproporcionalidade entre oferta e demanda. 

As últimas pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação em 
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2019 apontam que o Brasil possui mais de mil e quinhentos cursos ofer-
tados de Direito, contudo, o índice de desempenho segue insatisfatório, 
conforme reportagem abaixo:

O Brasil é o país com maior número de faculdade de Direito no 
mundo e contava, em 2018, com 1.502 cursos para formar bacha-
réis na área. O aumento foi vertiginoso ao longo dos últimos 20 
anos – em 1995, eram apenas 235 cursos os de Direito, o que sig-
nifica que ao longo de 23 anos o crescimento foi de 539%. Mas 
quantidade, pelo visto, está longe de significar qualidade, como 
demonstra a 4ª edição do estudo Exame de Ordem em Números, 
realizado pela FGV em parceria com a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 
O não preenchimento de requisitos básicos pelas instituições de 
ensino fez com que, em 2013, o Ministério da Educação suspen-
desse a criação de novos cursos de Direito pelo país. De lá para 
cá, avaliações e a criação de critérios mais rígidos tem diminuído 
a velocidade de crescimento de novas faculdades, mas o estudo 
joga luz para a problemática de que, mesmo assim, a maioria dos 
cursos já existentes continua abaixo do que o MEC considera sa-
tisfatório em termos de qualidade. (FREITAS, Hyndara. 2020).

Mencionada desproporcionalidade não atinge somente o campo 
acadêmico, qual já evidencia o desânimo de alunos e professores, diz 
respeito também ao campo profissional, momento posterior à graduação, 
em que bacharéis encontram-se despreparados para lida com a vida pes-
soal e profissional. Sob este enfoque, elucida Gabrich, (2013): 

No âmbito específico do ensino do Direito, é cada vez mais evi-
dente o descompasso entre essas novas realidades sócio-culturais 
vivenciadas no Século XXI, o atual interesse profissional dos alu-
nos dos cursos jurídicos e as metodologias tradicionais de forma-
ção do conhecimento, do ensino, da pesquisa e da avaliação. Isso é 
facilmente evidenciado pelas experiências dos professores em sala 
de aula, comprovadas por depoimentos significativos e repetidos, 
tais como: “...os alunos não reagem às aulas e não demonstram in-
teresse...”, “...são poucos os alunos que realmente estudam os tó-
picos da disciplina independentemente da realização de provas...”, 
“os alunos não leem nada” etc. (GABRICH, 2013). 

A ineficácia na formação e construção de profissionais com visões 
mais abrangentes e holísticas enfatiza a necessidade de reformulação dos 
métodos tradicionais ainda aplicados de forma isolada, devendo levar-se 
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em consideração a inserção de novas ferramentas no ensino jurídico. 
Sob o escopo de uma educação transdisciplinar, apresenta-se um 

diálogo entre a música e o Direito. 

3 O AMPARATO LEGAL PARA UMA EDUCAÇÃO 
TRANSDISCIPLINAR: MÚSICA E DIREITO

Contida no art. 6º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) a 
educação é um direito social assegurado a todo e qualquer ser huma-
no, portanto deve ser pauta de proteção para manutenção do Estado 
Democrático de Direito e preservação da liberdade que decorre das salas 
de aulas, dos livros, das conexões e afins, promovendo a todo e qualquer 
indivíduo um ensino de qualidade. 

No contexto infraconstitucional, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, n.º 9.394/96, retrata em seu art. 43 as finalidades 
da educação no ensino superior, demonstrando de forma abrangente a 
necessidade de implementação de novas ferramentas no ensino jurídico, 
que possibilitem a pluralidade de saberes, senão vejamos: 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, ap-
tos para a inserção em setores profissionais e para a participação 
no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, vi-
sando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, cien-
tíficos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 
comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, inte-
grando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutu-
ra intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presen-
te, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços espe-
cializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
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reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da cria-
ção cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de profis-
sionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimen-
to de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escola-
res (BRASIL, 1996). (grifo nosso)

Nota-se nos incisos descritos acima a real necessidade de reestru-
turação dos modelos de ensino jurídico atual, uma vez que permane-
cem como ciência pura e, por consequência, insuficientes a uma forma-
ção ampla, diversa e abrangente do educando, dirimindo seu potencial 
transformador.

Ainda sob o escopo legal, a Resolução n.º 05 do Ministério da 
Educação publicada em 17/12/2018, dispõe em sua literalidade sobre o 
Projeto Pedagógico do Curso de Direito, senão vejamos: 

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE ABRIL DE 2018
Altera o art. 5º da Resolução CNE/CES nº 5/2018, que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Direito.
Art. 1º O art. 5º da Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezem-
bro de 2018, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Direito, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º O curso de graduação em Direito, priorizando a interdis-
ciplinaridade e a articulação de saberes, deveraì incluir no PPC, 
conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas 
formativas:
I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduan-
do os elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as 
demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, 
das ciências sociais e das novas tecnologias da informação, abran-
gendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de ou-
tras áreas formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, 
Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia;
(...)
§ 2º O PPC incluirá as três perspectivas formativas, considera-
dos os domínios estruturantes necessários à formação jurídica, 
aos problemas emergentes e transdisciplinares e aos novos de-
safios de ensino e pesquisa que se estabeleçam para a formação 
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pretendida.
§ 3º Tendo em vista a diversificação curricular, as IES poderão 
introduzir no PPC conteúdos e componentes curriculares visando 
desenvolver conhecimentos de importância regional, nacional 
e internacional, bem como definir ênfases em determinado(s) 
campo(s) do Direito e articular novas competências e saberes 
necessários aos novos desafios que se apresentem ao mundo do 
Direito, tais como: Direito Ambiental, Direito Eleitoral, Direito 
Esportivo, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Direito da 
Criança e do Adolescente, Direito Agrário, Direito Cibernético e 
Direito Portuário.”. (BRASIL, 2021) Grifo nosso 

Nota-se que, o ensino jurídico, necessariamente, deverá apresentar-
-se de maneira a incentivar a interdisciplinaridade, inovando, e integran-
do de forma abrangente uma formação para além do conteúdo dogmá-
tico, promovendo a conversação com outras ciências e conhecimentos, 
fomentando a construção de um ensino transdisciplinar.

No tocante à transdisciplinaridade no ensino jurídico, enaltece 
Gabrich (2013): 

Na prática do ensino jurídico, então, a imposição da transdiscipli-
naridade pode significar a realização conjunta de aulas, palestras, 
pesquisas e artigos científicos, nos quais o diálogo entre as diversas 
disciplinas e entre os diversos conhecimentos (formais ou não, tais 
como os saberes culturais que são transmitidos de geração para 
geração) deve acontecer pela divisão do “palco” entre os mais di-
versos professores e alunos. Essa prática deve considerar o conhe-
cimento científico preexistente, mas também a combinação deste 
com os sentimentos e com as individualidades das pessoas para 
as quais ciência se destina. Nada mais natural então, de acordo 
com essa lógica transdisciplinar, que os professores das diversas 
disciplinas e dos diversos cursos de uma mesma universidade – ou 
até mesmo de universidades distintas – realizem, pelos menos uma 
ver por semestre, um rodízio de turmas e de cursos, permitindo a 
livre circulação do saber, sem as amarras geralmente estabelecidas 
pela forma, pelos nomes das disciplinas e cursos, pelas verdadeiras 
e literais “grades” curriculares.. (GABRICH, Frederico, 2013).

A transdisciplinaridade como proposta no ensino jurídico se 
apresenta consubstanciada em todos os dispositivos descritos nas Leis e 
Resoluções acima, a fim de considerar para além do saber teórico cientí-
fico, as experiências humanas em sua diversidade de áreas. 

E, para debruçar sobre esta proposta, a música Alucinação 
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(BELCHIOR, 1976) desmembra-se perfeitamente em sua aplicabilidade, 
canta-se: “Eu não estou interessado em nenhuma teoria/ nem nessas coi-
sas do oriente, romances astrais/ a minha alucinação é suportar o dia a 
dia e meu delírio é a experiência com coisas reais”. 

A vida em sintonia com o Direito é sua origem pêndulo entre ra-
zão e emoção. E, em primeiro momento pode transparecer através da 
narrativa do cantor um desmerecimento à teoria, porém, não faria qual-
quer sentido para um filósofo como ele. 

Segundo estudiosos da literatura bibliográfica de Antônio Carlos 
Belchior (FUSCALDO, C,; BORTOLIT, M. 2021), autores que reafir-
mam sua qualidade de filósofo, quase médico e um verdadeiro amante da 
vida, demonstram que o cantor era possuinte de uma vasta experiência 
literária, teórica, filosófica, artística e poética. 

Nesse contexto, como um convite ao ensino jurídico e a todos os 
educandos, Belchior (1976) corrobora em seus versos atemporais que 
“amar e mudar as coisas interessa mais”. Que o Direito seja ponte de 
transformação em um contexto real entre a vida e a teoria. 

4 A MÚSICA COMO DIREITO E NO DIREITO 

A música, instrumento presente na vida dos seres humanos des-
de os tempos antigos, desmembra-se na subjetividade, individualidade, 
imaginação, conexão e comoção de outros seres humanos. O Direito, 
enquanto ciência social, não se distingue, nem se opõe, ao contrário, tor-
na-se similar por construir e proteger diariamente as subjetividades, as 
histórias, os fatos, a música, a cultura, a religião, os costumes. 

A conexão entre a música e o ensino jurídico, decorre da neces-
sidade de resgate. Resgate das subjetividades do (ser) quanto humano, 
portanto, ser possuinte de um direito a sonhar enquanto se pensa; de 
entender, enquanto se escreve; de sentir enquanto se vive. Um resgate a 
emoção em uma conexão lúdica e real, sedimentando o Direito, enquan-
to vida, e a vida, enquanto música. 

Talvez soe um pouco surreal, como remonta Warat (1988, p. 31), 
ao falar sobre a aplicabilidade do surrealismo no ensino jurídico, porém 
como bem menciona “a aula surrealista deve ser parte da vida e não uma 
fuga dela”. O Direito quanto ciência social precisa ser visto e sentido em 



136

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

sua sociabilidade aplicada e real, próxima e efetiva dos seus educandos, 
capaz de conectar subjetividades desconhecidas por qualquer lei. 

A educação como ponte transformadora é àquela capaz equilibrar 
a teoria e a imaginação, eis a música como instrumento potente para 
promoção deste encontro. 

Contudo, um dos problemas apresentados para inserção de no-
vas metodologias perpassa pelo discurso do “não saber”. Não saber por 
onde começar e nem como começar, tampouco como equilibrar razão e 
emoção. 

Sendo assim, o presente trabalho visa demonstrar a possibilidade 
da aplicação da música em dois aspectos: o imaginário e o legal. No cam-
po legal, a música como Direito, e campo imaginário, a música como 
ponte de conexões, reflexões e infinitas conjecturas que o educando po-
derá explorar através de suas letras e histórias. Sem a pretensão, entretan-
to, de esgotar a temática. 

A abordagem da música no Direito não é algo novo, como reme-
mora Mônica Sette Lopes em sua obra “Uma metáfora: música e direi-
to” (LOPES, 2006). Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região e professora pela Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG promove através de sua uma aproximação entre os dois campos 
dos saberes: música e direito. 

Para (LOPES, 2006, p.11) a Direito e música são uma metáfora, 
estando à lei para o Direito, assim como a partitura está para música. 

A busca entre razão emoção no campo do imaginário permite que 
o educador passeie por pontes inicialmente ocultas, particulares, subjeti-
vas do educando. 

Importante ressaltar que a proposta do trabalho em tela não possui 
o objetivo de delimitar o estilo musical ou a música que será aplicada, 
mas sim sugestionar suas formas de possíveis abordagens, deixando a 
cargo do educador o deleite ao imaginário. Assim, as músicas que per-
meiam o trabalho em tela são frutos de reflexões e conexões, muitas ve-
zes individualizadas por meio da interpretação, promovendo o estímulo 
para quem as constrói. 

Ao longo da história inúmeras canções marcaram época e servi-
ram como forma de expressão e grito de alerta, como é o caso da música 
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“apesar de você”, (HOLANDA, 1970) durante o período da ditadura 
militar no Brasil, conforme demonstra a seguir:

Chico Buarque, cantor e compositor, intelectual, filho de uma pia-
nista e de um crítico literário, também compôs diversas letras em 
forma de protesto contra a ditadura militar brasileira, e em defesa 
dos direitos constitucionais, especialmente os direitos à liberdade, 
seja ela de expressão, de reunião ou de ir e vir. Dentre as canções 
de Chico Buarque que demonstram seu inconformismo com as 
atrocidades pelas quais o país e a sociedade passavam, pode-se ci-
tar, dentre outras, “Apesar de você”, que é um samba que pode ser 
compreendido tanto como uma briga de casal, quanto como uma 
crítica às imposições e opressões da ditadura, por meio de versos 
como os seguintes: “[...] hoje você é quem manda/ falou, tá fala-
do, não tem discussão/ a minha gente hoje anda/ falando de lado 
e olhando pro chão/ você que inventou esse estado/ inventou de 
inventar toda escuridão [...]” (BUARQUE, 1970). (GABRICH, F.; 
TAVARES, R. 2019).

 Música que possui conotação histórica e crítica. Ferramenta 
de estímulo para diversos campos do Direito. Rememorando o direito 
à liberdade de expressão, descrito pela Constituição Federal (BRASIL, 
1988) a violação dos Direitos Humanos (1948), entre outras infinitas 
possibilidades. 

 Contudo, é importante que o educador reflita quanto às músicas 
que serão propostas para possíveis conexões, considerando a faixa etária 
dos alunos, a fim de envolvê-los na dinâmica. O foco deve ser o educan-
do. O que os alunos daquela idade escutam? 

 Fotografia 3x4 (BELCHIOR, 1976), uma canção que retrata a 
história de preconceitos estruturais contra pessoas nordestinas: “em cada 
esquina que eu passava/um guarda me parava/ Pedia os meus documen-
tos/ E depois sorria / Examinando o três-por-quatro da fotografia/ E 
estranhando o nome do lugar de onde eu vinha”, Temática que pode 
ser explorada nas mais diversas áreas do Direito, um convite à reflexão 
quanto à diversidade cultural, a multiculturalidade, Direitos Humanos, 
Sociologia, Constitucional, entre outros. 

 Como nossos pais (BELCHIOR, 1976), canção conhecida 
pela interpretação singular de Elis Regina, uma música que, sob o re-
corte da temática educação, convida o educador a repensar os modelos 
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reproduzidos até os dias atuais, deixando um convite a uma nova forma 
de experienciar a sala de aula: “nossos ídolos ainda são os mesmos/ e as 
aparências não enganam, não/ você diz que depois deles não apareceu 
mais ninguém”.

Nota-se que a música serve de ponte para uma ampla conexão, 
não apenas no sentido de vinculação a conexões ao texto legal, mas em 
caráter reflexivo, estimulando a criação de pontes reais entre a vida e a 
teoria, tornando o ensino mais dinâmico e prazeroso. 

No tocante à forma legal: música como Direito, encontra-se tam-
bém uma vasta possibilidade ao leitor, tendo em vista que, em tempos 
demarcados pela tecnologia, a propriedade intelectual ganha espaço e o 
direito autoral também, streaming e afins, senão vejamos: 

Os Direitos de Propriedade Intelectual, em sede de direito consti-
tucional, são direitos de exclusiva ou de exclusividade, limitados 
pelos interesses humanos, sociais e tecnológicos brasileiros (art. 
5º, XXVII, XXVIII e XIX e o art. 1º, IV da CF), bem como pelos 
princípios gerais da ordem econômica (art. 170 da CF), dentre eles 
o princípio da função social da propriedade, a proteção do con-
sumidor, a garantia ao direito de pessoalidade de autoria, a livre 
concorrência, e a redução das desigualdades sociais e regionais. 
Garantias fundamentais e direitos sociais não são meros princípios 
programáticos, mas balizas aos DPI. E, neste cenário cosmopolita, 
com surgimento de novas tecnologias, novos modelos de negócios, 
o direito constitucional caminha a almejar estar par a passu das 
novidades. (BARROS, Carla, 2018, p. 57).

O direito autoral está presente em nossos dias seja, quando com-
pramos livros, CD, (piratas), downloads de músicas na internet 
(primeiros modelos de negócios na web). Para punir tais viola-
ções, o art. 184 do Código penal disciplina a matéria como crime 
a reprodução sem autorização de obra intelectual – é uma norma 
penal em branco, apesar de ser uma norma completa, perfeita, 
porém seu preceito é incompleto com conteúdo indeterminado, 
que se completa com outra norma especial (crimes eletrônicos). 
(BARROS, Carla, 2018, p. 57).

A música como Direito traz para esfera jurídica a possibilidade 
correlata de abordagem de um Direito que ainda não está completamente 
estruturado, como o é o caso do Direito Civil, Trabalhista e outros, sendo 
considerada uma legislação recente e pouco explorada, como é a Lei de 
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propriedade intelectual no Brasil (BRASIL, 1996). E, por tratar-se de um 
momento em que tudo acontece nas redes, torna-se imprescindível me-
lhor exploração, nesse sentido corrobora Yasmin Condé (2019): 

De início, torna-se oportuno esclarecer que a consequência dos 
avanços das indústrias tecnológicas transformaram as obras in-
telectuais em digitais, o que gerou a criação da Lei de Direitos 
Autorais. Portanto, conforme o entendimento de Henrique 
Gandelman (2007, p. 24), o direito autoral poderia ser conceituado 
como “um dos ramos da ciência jurídica que, desde seus primór-
dios, e até na atualidade, sempre foi e é controvertido, pois lida 
basicamente com a imaterialidade característica da propriedade 
intelectual”. (ARRIGHI, Yasmin Condé. p.166, 2019).

Referida temática encontra-se presente nas pequenas situações vi-
venciadas cotidianamente, visto que com os avanços tecnológicos per-
mitem uma acessibilidade através das mídias digitais jamais experimen-
tadas em outros tempos, impactando o olhar legislativo para os Direitos 
Autorais no Brasil, conforme segue: 

Um ponto forte que ganhou novos contornos com os resquícios 
dessa evolução refere-se às obras artísticas e fonogramas, as quais 
passaram a adquirir um olhar diferenciado da sociedade após a 
facilidade de transmissão simultânea, através de as recentes pla-
taformas de streaming, utilizadas via acesso à internet. Diga-se 
de passagem, o conceito de streaming ainda é discutido juridica-
mente, mas pode ser considero um fluxo de mídia realizado por 
distribuição digital em descarga de dados. Nesse ponto, torna-se 
relevante abrir um parêntese para destacar que o fonograma não 
significa nada além do que uma comunicação de sons, onde trans-
forma-se a criação do autor - no caso, a criação da obra musical 
- em um produto final que geralmente é consumido por um deter-
minado público, ou seja, trata-se da faixa musical que é tocada nas 
rádios ou na televisão, e consumida nos aplicativos de streaming. 
(ARRIGHI, Yasmin Condé. p.166, 2019).

Assim, nota-se a possibilidade de abordagem da música em seu 
aspecto legal na esfera da propriedade intelectual, o direito autoral e as 
mídias digitais e como instrumento para aplicação das metodologias 
inovadoras, possuindo um campo vasto de possibilidades, deixando a 
cargo do imaginário e das possíveis conexões a serem construídas pelos 
educadores. 
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5 A MÚSICA COMO PONTE EMANCIPATÓRIA DA 
EDUCAÇÃO NO ENSINO JURÍDICO – UM DIÁLOGO 
ENTRE BOABENTURA E BELCHIOR 

Verifica-se no decorrer do presente estudo a possibilidade/necessi-
dade de remodelagem das formas de ensino e aprendizagem atualmente 
vigentes no ensino jurídico, demonstrando ser legalmente possível, além 
de necessária a utilização da transdisciplinaridade como ponte de con-
versação entre o Direito e as demais formas de saberes, em busca de uma 
formação plural do educando.    

Enfatizou-se que a música no ensino jurídico é uma ferramenta 
capaz de transpor as barreiras legais, teóricas e frias abordadas em sala 
de aula, galgando espaço afetivo e envolvente entre educando e educador. 

Através das conexões extraídas das canções de Antônio Carlos 
Belchior em seu álbum Baihuno (1993), o presente capítulo visa, como 
início de conversa, abordar sob a perspectiva da Ecologia dos Saberes de 
Boaventura de Sousa Santos (2018), construído sobre as Epistemologias 
do Sul a necessidade de questionamento da atual educação aplicada 
no ensino jurídico, enfatizando a importância de uma desconstrução 
e reconstrução para o alcance de uma educação contra-hegemônica e 
cosmopolita.

Ao considerar a educação como direito fundamental consubstan-
ciado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) torna-se impres-
cindível que todos os envolvidos no processo educacional questionem-
-se quanto à raiz da colonização do conhecimento, partindo da seguinte 
problemática: qual educação está a ser construída e desenvolvida como 
processo transformação no ensino jurídico? 

A educação apresentada atualmente no ensino jurídico tem sido 
emancipatória? Tem sido capaz de transformar a vida do educando du-
rante e depois de sua formação? Quais são as bases teóricas e metodoló-
gicas das Ciências Sociais utilizadas no Direito? 

Sob tais inquietações o presente capítulo visa através das canções 
do álbum Baiuho do compositor e cantor Antônio Carlos Belchior, ques-
tionar sobre a narrativa hegemônica da educação no ensino de Direito, 
traçando uma ponte entre os saberes necessários do educador progressis-
ta. Portanto, um diálogo teórico, questionador e afetivo, fundamentado 
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na busca de uma educação efetivamente transformadora. 
A escolha do cantor Belchior para o presente diálogo possui ini-

cialmente caráter afetivo, não obstante suas conexões teóricas estarem 
consubstanciadas no próprio corpo das canções que serão trazidas, de-
monstrando a criticidade, os questionamentos, e os gritos de alerta co-
nectados ao contexto e temática atual, justificando-se nas indagações já 
apresentadas: quais são as bases teóricas utilizadas no ensino jurídico? 

Nascido na cidade de Sobral, no Ceará, Belchior não era apenas 
um cantor. Sedento por conhecimento apresentava-se desde novo como 
um intelectual em construção. Na obra em que narra sob os últimos 
anos do compositor, (FUSCALDO, C.; BORTOLIT, M. 2021) demons-
tram em linhas quase poéticas as multifaces do artista. Sua formação 
multicultural entre a escola de padres, a filosofia, teologia, e consequen-
te aprovação em medicina, galgando o primeiro lugar do vestibular da 
Universidade Federal do Ceará, demonstram em sua trajetória humana a 
amplitude diversa de saberes. 

A escolha do álbum Bahiuno para compor o recorte do presente 
trabalho, possui correlação aos questionamentos necessários e atempo-
rais sob o enfoque da educação. Sendo uma das últimas discografias do 
cantor, traz de forma ambiciosa e crítica, a narrativa de sua passagem 
pelo mundo em caráter experiencial e, portanto, epistemológica da cons-
trução do seu pensamento. 

Em um diálogo traçado nas pontes comuns de Belchior e 
Boaventura, a ecologia dos saberes Santos (2018), e a crítica à razão in-
dolente Boaventura (2002), surgem como alternativas para construção de 
um novo modelo de ensino jurídico, enfatizando a necessidade de con-
siderar as experiências para além dos campos científicos, senão vejamos 
nas palavras ao autor: 

A razão indolente subjaz, nas suas várias formas ao conhecimen-
to hegemônico, tanto filosófico como científico, produzido no 
Ocidente nos últimos duzentos anos. A consolidação do Estado 
liberal na Europa e na América do Norte, as revoluções industriais 
e o desenvolvimento capitalista, o colonialismo e o imperialismo 
constituíram o contexto sociopolítico em que a razão indolente 
se desenvolveu. As excepções parciais, o romantismo e o marxis-
mo, não foram nem suficientemente fortes nem diferentes para 
poderem ser uma alternativa à razão indolente. Por isso, a razão 
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indolente criou o quadro para os grandes debates filosóficos e epis-
temológicos dos dois últimos séculos, e de facto, presidiu a eles. 
(SANTOS, p. 240, 2002).

Ressalta-se, pois, como requisito imprescindível a mudança de pa-
radigmas, alocado na necessidade crítica do modelo dominante do capi-
tal, bem como das construções de saberes hegemônicos e monoculturais. 
Nos versos descritos na música Arte Final de Belchior (1993) encontra-se 
o grito de alerta desta alienação em suas entranhas vitais e reiteradas, fa-
zendo com que se pareça natural e pacífica o sequestro das subjetividades 
e a existência de um saber completo, canta-se: “(...) esperávamos os al-
quimistas/ e lá vem chegando os bárbaros/ Os arrivistas, os consumistas, 
os mercadores/ Minas, homens não há mais?/ Entre o Céu e a Terra não 
há mais nada (...)”. 

Referida canção, além de trazer os excessos críticos políticos sobre 
o modelo de dominação do capital, remonta em uma de suas estrofes 
a esperança não inocente alocada nos estudantes dos tempos futuros, 
que deverão ser antes de tudo, questionadores, inquietos, curiosos, não 
se satisfazendo por completo do modelo que os rotulam, canta-se: “(...) 
Ah! Donde están los estudiantes? / Os rapazes latino-americanos? /Os 
aventureiros? Os anarquistas? Os artistas? / Os sem-destino? Os rebeldes 
experimentadores? / Os benditos? Malditos? Os renegados? Os sonhado-
res? (...)”. Um convite à inquietude de educandos e educadores o encon-
tro de novas possibilidades educacionais estruturantes. 

A ecologia dos saberes como proposta apresentada por Santos 
(2018), como base os estudos sobre as Epistemologias do Sul sugere uma 
oposição lógica ao cenário educacional monocultural, nos quais são 
considerados e reconhecidos exclusivamente na esfera científica, desper-
diçando as experiências de uma realidade vivida. Assim elucida Santos 
(2018): 

A ecologia dos saberes se opõe à lógica da monocultura do co-
nhecimento e do rigor científicos, e identifica outros saberes e 
critérios de rigor e validez que operam de forma crível em práti-
cas sociais que a razão metonímica declara não existentes. Neste 
sentido, a ideia central da sociologia das ausências é que não exis-
tem a ignorância nem o conhecimento em geral. Toda ignorância 
é de um determinado tipo de conhecimento, e todo conhecimento 
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é a superação de uma ignorância particular. Aprender um determi-
nado conhecimento pode implicar esquecer outros tipos de saberes 
ou, na realidade, ignorá-los. Em outras palavras, do ponto de vista 
da ecologia dos saberes, a ignorância não é necessariamente nem 
uma fase anterior nem um ponto de partida. Pode ser perfeita-
mente um ponto de chegada, resultado do esquecimento ou do 
desaprender que o processo de aprender implica. Assim, em cada 
passo da ecologia dos saberes é fundamental perguntar- -se se o 
que aprendemos é válido e se o que sabemos se deve esquecer ou 
desaprender e por quê. (SANTOS, p. 223, 2018). Grifo nosso

O saber apresentado no contexto dominante do capital restringe 
a academia ao rigor científico, desconsiderando a multiplicidade e di-
versidade fora do contexto acadêmico. É necessário que haja, à priori, a 
conscientização da incompletude existencial humana, estendendo-a para 
sua incompletude cultural e local, portanto, insuficiente à amplitude e 
complexidade das problemáticas que permeiam o cenário de convívio 
social no âmbito profissional e pessoal. Ainda sobre os ombros de Santos 
(2018), nota-se:

Na ecologia dos saberes, buscar credibilidade para os conheci-
mentos não científicos não leva a desacreditar o conhecimen-
to científico. Implica, pelo contrário, utilizá-lo em um contexto 
mais amplo de diálogo com outros conhecimentos. Nas condi-
ções atuais, tal uso do conhecimento científico é contrahegemôni-
co. Trata-se, por um lado, de explorar concepções alternativas que 
estejam no interior do conhecimento científico e que tenham se 
tornado visíveis por meio de epistemologias pluralistas de diversas 
práticas científicas (em particular, as epistemologias feministas) e, 
por outro lado, de promover a interdependência entre os saberes 
científicos produzidos pela modernidade ocidental e saberes dife-
rentes não científicos. Este princípio de incompletude de todos os 
saberes é a condição prévia dos diálogos e debates epistemoló-
gicos entre diferentes conhecimentos. O que cada conhecimento 
traz a esse diálogo é como consegue que certa prática acabe com 
uma determinada ignorância. Confrontação e diálogo entre sa-
beres é confrontação e diálogo entre os diferentes processos por 
meio dos quais as práticas que forem diversamente ignorantes se 
transformam em práticas que sejam também diversamente co-
nhecedoras. Todos os conhecimentos têm limites internos e exter-
nos. (SANTOS, p. 225, 2018). Grifo nosso

O diálogo entre diferentes tipos de saberes e cultura convidam o 
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educador a repensar sua construção até os dias atuais, e se preciso for, 
desaprender para reaprender. 

As temáticas abordadas no campo acadêmico de Direito exigem, 
como ponte transformadora um diálogo intercultural com outros conhe-
cimentos. Referida reformulação pode ocorrer através da validação de 
saberes não científicos, como o dos povos indígenas, das populações de 
camponeses, das populações ribeirinhas as quais ensinam seus povos o 
respeito à natureza, oxigênio do mundo. Um direito dever de preservação 
da natureza. 

Belchior (1993) em suas canções “Senhora do Amazonas” e “Num 
País Feliz” remonta a crítica das relações humanas com os recursos natu-
rais como se fossem concessões inesgotáveis. 

“Senhora do Amazonas” traz de forma sutil em seus versos, mais 
conhecido pela interpretação de João Bosco, uma crítica ao desmatamen-
to e a relação incoerente dos seres humanos com os recursos naturais: 
“(...) Rio, vim saber de ti e vi/ Vi teu tropical sem fim/ Quadrou de ser um 
mar / Longe Anhangá / Tantas cunhãs e eu curumim (...)” / (...) “Jurou 
assim / Porque fugir se enfim me queres / Só me feriu assim como me 
feres/ A mais civilizada das mulheres / Senhoras do Amazonas que sois 
/ Donas dos homens e das setas / Porque já não amais vossos poetas?”.

A correlação desta canção fecunda deixa um convite ao sistema 
educacional hermético, legalista e colonizador, para ir além das teorias 
aplicadas e explicadas em sala de aula, sendo coesa a busca por uma 
formação de educandos críticos profissional e pessoalmente. Por um 
Direito que emancipe o pensamento, ampliando para além das matérias 
teóricas o respeito à biodiversidade, promovendo, portanto, um diálogo 
com quem vivencia esta prática, a exemplo os povos indígenas. Para esta 
ponte, Santos (2002): 

Trata-se de conflitos e diálogos possíveis entre diferentes formas de 
conhecimento. As experiências mais ricas neste domínio ocor-
rem na biodiversidade (entre a biotecnologia e os conhecimentos 
indígenas ou tradicionais), na medicina (entre medicina moder-
na e medicina tradicional), na justiça (entre jurisdições indígenas 
ou autoridades tradicionais e jurisdições modernas, nacionais), na 
agricultura (entre a agricultura industrial e a agricultura campone-
sa ou sustentável), nos estudos de impacto ambiental e tecnológico 
(entre o conhecimento técnico e os conhecimentos leigos, entre 
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peritos e cidadãos comuns). (SANTOS, p. 259, 2002). Grifo nosso

Há, portanto, a necessidade de junção entre o conhecimento tra-
dicional, experiencial e o conhecimento tecnológico, científico, uma vez 
que a educação popular à margem da cientificidade do Direito possui 
ensinamentos que se somam à integração mais próxima à da multicultu-
ralidade do ser humano, não devendo ser ignorada. 

No mesmo álbum, como ápice de sua criticidade, Belchior (1993) 
através da canção “Quinhentos Anos de Quê?” traz á inquietude de um 
povo colonizado que, ainda sim, não fugiu à luta, canta-se: “(...) Eram 
só três caravelas/ E valeram mais que um mar / Quanto aos índios que 
mataram / Ah! Ninguém pôde contar / Quando esses homem fizeram 
/ O mundo novo e bem maior / Por onde andavam nossos deuses / 
Com seus andes, seu condor? /  Que tal a civilização / Cristã e ocidental 
/ Deploro esta herança na língua / Que me deram eles, afinal / Diz, 
América que es nossa / Só porque hoje assim se crê / Há motivos para 
festa? / Quinhentos anos de quê? (...)”.

Para este diálogo, sobre os versos fortes e envoltos de indagações, 
Boaventura e Belchior se encontram, ainda que em épocas distintas sobre 
o entrelaçamento do pensamento questionador construído sobre uma ci-
vilização colonizadora, traçando como alternativa para educação no en-
sino jurídico a perspectiva da descolonização do pensamento dominante, 
identificando novos paradigmas epistemológicos de conhecimento e re-
presentatividade, onde educando e educador de encontrem como partes 
ativas no processo de transformar e ser transformado. 

Pensar em uma alternativa civilizatória, devendo para tanto respei-
tar os saberes diversos, multiculturais, faz parte do educador em eterna 
construção, considerando o conhecimento cientifico e o que está além 
dele, experiencialmente. 

Neste escopo, em entrevista concedida ao Programa de Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande em (2019) Boaventura de Sousa 
Santos, fala sobre a formação dos futuros educadores como difusores de 
novos conceitos, conforme segue: 

Primeiro, temos de educar os educadores. Na concepção das 
epistemologias do Sul, devemos considerar que a ciência é precio-
sa, mas não única. Se eu quiser ir à Lua, preciso de conhecimento 
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científico e tecnológico, mas, se quiser conhecer a biodiversi-
dade da Amazônia, preciso dos saberes dos povos indígenas. 
Em certas Faculdades de Medicina, hoje, os estudantes não estão 
sujeitos apenas ao conhecimento médico eurocêntrico, mas têm 
aulas com os médicos tradicionais, famosos pela qualidade das 
ervas. Há aqui uma ecologia de saberes. Universidades que estão 
próximas de regiões com populações indígenas significativas têm a 
possibilidade não só de ensinar o direito oficial, mas levar caciques 
locais, que manejam questões de justiça, castigo, sempre com uma 
ideia não romântica. Todos os conhecimentos são incompletos. 
Em vários países estão a ser dados direitos humanos aos rios, con-
siderando-os sagrados. Para o direito ocidental, é um absurdo, mas 
foi o que fizeram a Nova Zelândia e a Colômbia. São outros con-
ceitos de natureza, para a vida continuar a ser possível na Terra. 
Os jovens, para quem eu tenho lecionado essas matérias em vá-
rias partes do mundo, não conhecem nada da filosofia indígena, 
estão disponíveis a essa ideia. É uma mudança de paradigma, 
que levará o seu tempo. (SANTOS, 2019). 

Em busca de mudança e novos paradigmas, demonstrou-se no pre-
sente capítulo a importância de questionamento das bases educativas que 
foram e são construídas sobre o modo de dominação do capital, fazen-
do-se necessária a criticidade para abrangência de uma nova construção 
da educação emancipatória, multicultura, antipatriarcal e anticolonial. 

A combinação deste álbum demonstra o encontro e conexão crí-
tica em diversas pontes de saberes, literários, políticos, históricos e hu-
manísticos, demonstrando a real possibilidade de junção de diferentes 
narrativas e contextos existentes na diversidade cultural, através do cam-
po científico ou não. 

Desaprender para reaprender faz parte de uma extensão extraída e 
somada aos ensinamentos alocada nas ecologias dos saberes nas teorias 
de Boaventura e nas canções de Belchior. 

Desta forma, quando se pensar em educação como proposta com-
plexa de formação de vida, como é ou deveria ser no ensino jurídico, 
caberá ao educador, em sua máxima potência, atuar como partícipe ati-
vo deste processo, revestido de humildade e aceitação em incompletu-
de, desenvolvendo um processo educacional em constante construção, 
considerando os saberes experienciais inclusive dos seus educandos, em 
busca de uma educação diversa e emancipatória e que, sobretudo, tenha 
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sentido na vida. 

6 CONCLUSÃO 

Verifica-se que o modelo cartesiano reproduzido nas últimas 
décadas no ensino jurídico tem se mostrado insuficiente frente às deman-
das trazidas pela nova geração de estudantes de Direito. 

A era tecnológica encontra-se em ascensão desde a queda do muro 
de Berlim, modificando todo um contexto histórico, social, político e in-
dividual. A transformação e evolução da sociedade, portanto, remontam 
a visão de novos anseios e desejos, não só na esfera profissional, como 
na pessoal. 

A incerteza mercadológica no cenário atual evidencia a inseguran-
ça e a necessidade de preparação para um futuro próximo, convidando 
os profissionais da educação a repensarem o modelo hermético que vêm 
reproduzindo. 

A conexão entre a música e o ensino jurídico, como ferramenta da 
metodologia inovadora e transdisciplinar permite que o educador acesse 
espaços ocultos, anteriormente restritos, proporcionando um resgate das 
subjetividades do (ser) enquanto humano. 

O problema situa-se no desafio da aplicação desta metodologia na 
prática, mantendo o rigor teórico em busca do equilíbrio entre razão e 
emoção.  

A proposta do presente trabalho não possui pretensão de esgotar 
os meios de aplicação desta metodologia, por serem diversos e convidati-
vos ao imaginário, ficando a cargo do educador imergir nesta fonte. 

Assim, apresentam-se no presente estudo, as possibilidades da in-
serção da música no ensino jurídico, demonstrando suas possibilidades 
no contexto legal: a música como Direito, quanto pelo do imaginário/
afetivo: a música como possibilidade de conexões e reflexões, enfatizan-
do neste último, o estímulo consubstancial entre teoria e prática, em bus-
ca de um ensino multicultural, transdisciplinar e crítico capaz de eman-
cipar o educando. 
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FUNDAMENTOS E CONTRADIÇÕES DA 
RELAÇÃO EDUCAÇÃO E TRABALHO NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Érica de Souza Machado1

Rogério Mendes de Lima2

INTRODUÇÃO

O sistema educacional exerce papel fundamental na sociedade ca-
pitalista como um espaço formador das diferentes gerações.  Entretanto, 
esse papel se caracteriza pela dualidade contraditória de, simultaneamen-
te, ser um lugar de difusão e consolidação das ideologias e práticas das 
classes dominantes e, por outro, cumprir o papel de produzir, a partir de 
uma ação politico-pedagógica crítica, perspectivas contra hegemônicas 
que contestam e propõem outros caminhos para a sociedade. 

Isso implica no fato de que a educação escolar é impregnada de 
sentidos e intencionalidades que vão além das relações de ensino-apren-
dizagem e seus currículos.  Na verdade, esses elementos podem ser vistos 
como expressões das tensões presentes no sistema, e a educação profis-
sional e tecnológica (EPT), por conta de sua especificidade organizacio-
nal, sua promoção de uma formação ao mesmo tempo propedêutica e 
profissionalizante, é uma área onde tais contradições e tensões podem ser 
observadas de forma privilegiada. 

 Cabe ressaltar que o olhar superficial sobre a EPT pode concebê-
-la como ferramenta de manutenção do capitalismo, na medida em que 

1  Mestranda do PROFEPT (Colégio Pedro II, RJ). Especialista em Educação In-
fantil (F.I Signorelli). Professora de Educação Infantil na Prefeitura do Rio de 
Janeiro (PMRJ/SME).

2  Professor Titular do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II. Professor 
do PROFEPT no Colégio Pedro II. Doutor em Ciências Humanas/Sociologia 
pelo IFCS/UFRJ.
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oferece trabalhadores ao trabalho configurado enquanto mercado. Essa 
observação tem razão de ser se considerarmos que a formação profissio-
nalizante humana e crítica não é o enfoque mais desenvolvido na EPT, 
onde figura em lugares cada vez mais restritos em diretrizes curriculares 
nacionais, o que desfavorece a compreensão da dinâmica social do traba-
lho pelos estudantes em formação.

Contudo, essa não é a única possibilidade existente na EPT, na 
qual também são encontrados elementos para uma escola omnilateral, 
cujo trabalho é percebido como princípio educativo, e a educação inte-
grada por dimensões importantes como a ciência, tecnologia e a cultura, 
e que explicitam as contradições presentes na formação da EPT, indican-
do caminhos para a construção de outros sentidos que não o hegemônico 
para a educação.

Este artigo discute assim como essas contradições no âmbito da 
EPT podem ser utilizadas como ferramentas para a formação crítica dos 
estudantes, de modo a causar reação ao processo acentuado de precari-
zação do trabalho e dos trabalhadores. 

O TRABALHO EM UMA PERSPECTIVA ONTOLÓGICA 
E SUAS TRANSFORMAÇÕES

Nas últimas décadas, as transformações nas sociedades modernas 
impactaram também o mundo do trabalho. Esse impacto, que se ma-
terializa em um processo de reestruturação produtiva que rompe com 
grande parte da estrutura Taylor-fordista de produção construída a partir 
do final do século XIX e ao longo do século XX, levou diversos autores e 
pesquisadores a proclamarem o fim do Trabalho como categoria central 
de organização da sociedade.

Gorz (2004) argumenta que mudanças verificadas a partir dos 
anos 1980 no chamado mundo do trabalho, como a redução do emprego 
e ampliação do uso da tecnologia na produção de mercadorias, retira-
riam a centralidade do trabalho como elemento ontológico de análise 
da sociedade. A mesma tese já havia sido defendida por Offe (1989) no 
clássico Trabalho: a categoria-chave da Sociologia?

De fato, a expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(Castells, 1998) tende a apontar para a primazia do mundo digital sobre 
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o material. Contudo, Antunes (2000) já nos alertava para o fato de que, 
em que pesem as mudanças significativas promovidas na década de 
1990, o mundo do trabalho ainda é elemento central de organização da 
sociedade. 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibi-
lização, terceirização, bem como todo esse receituário que se es-
parrama pelo “mundo empresarial”, são expressões de uma lógica 
societal onde o capital vale e a força humana de trabalho só conta 
enquanto parcela imprescindível para a reprodução deste mesmo 
capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalori-
zação sem utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o traba-
lho vivo, mas não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e desempregar par-
celas imensas, mas não pode extingui-lo. (ANTUNES 2000, p.38)

Passadas duas décadas, podemos pensar o trabalho enquanto ele-
mento de organização da sociedade, ou terá sido este superado pela ex-
pansão sem precedentes da internet e suas filhas mais famosas, as redes 
sociais? Ainda é o trabalho a ferramenta central para pensarmos a or-
ganização social e seus processos de formação e socialização de novas 
gerações? Sobre as possíveis respostas, nos associamos a Soares (2020) 
que em sua crítica à Gorz (1989), diz:

O autor parte da perspectiva de que, ao reduzir o número de em-
pregos, desaparece o trabalho. Contudo, como já destacamos, não 
podemos identificar a negação da centralidade do trabalho com 
a atual diminuição do emprego assalariado. O que se modifica é 
a forma de ocupação, inserção nas relações sociais de trabalho, a 
partir desta diminuição do trabalho assalariado.  Mas este entendi-
mento não implica na ideia da extinção do trabalho.  Vivenciamos 
mudanças societárias que expressam novas formas de inserção no 
mundo do trabalho, em que a redução do emprego assalariado, 
ou seja, do tipo de ocupação que historicamente se configurou no 
desenvolvimento das sociedades capitalistas, deve ser considerada 
a partir da própria lógica das mudanças no padrão de desenvolvi-
mento econômico que se instaura nos anos 1970, com a adoção 
das ideias neoliberais e da acumulação flexível. (SOARES, 2020, 
p.102)

Em uma sociedade na qual o desemprego e a perda de direitos 
trabalhistas levam milhões de pessoas à pobreza extrema e, assim, de-
terminam a inserção destas nas diferentes dimensões da vida social, não 
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há como imaginar que o trabalho, seja como categoria explicativa, seja 
como experiência social, não ocupe ainda um lugar privilegiado na com-
preensão das relações sociais.  Por conta disso, a relação entre trabalho 
e educação permanece importante e atual, e Frigotto (2017) afirma que: 

O ser humano, ao se construir humano pelo trabalho, educa-se 
em sentido amplo e, na processualidade histórica e no seio das 
relações sociais de produção capitalistas, de forma contraditória 
e sempre em disputa, cria espaços específicos de produção e siste-
matização de conhecimentos científicos que se vinculam à produ-
ção e reprodução da “vida”. (FRIGOTTO, 2017, p.511)

A contradição entre os termos educação e trabalho está ligada a 
fundamentos do sistema capitalista, a mecanismos essenciais para sua 
manutenção e hegemonia. A educação institucionalizada, além de for-
necer conhecimentos para que o trabalhador tenha uma mínima base 
comum necessária para lidar com a máquina produtiva, legitima os inte-
resses do sistema por meio da interiorização da sociabilidade necessária 
para sua manutenção. 

Como consequência, é dificultado aos trabalhadores o seu próprio 
reconhecimento enquanto classe e das causas comuns entre estas, oca-
sionando a falta de percepção de sua participação na lógica capitalista, 
o que, por sua vez, dificulta vislumbrar possibilidades de engajamento e 
mobilização coletiva em prol de mudanças distantes da realidade social 
e da dinâmica de vida na prática. O trabalhador não vê como, onde, ou 
quando pode agir, e no geral esse objetivo de mudança acaba não exis-
tindo, havendo apenas uma insatisfação constante acompanhada de uma 
conformação diante da falta de alternativas perceptíveis.

Um dos mecanismos que fundamentam o sistema, possibilitando 
sua perpetuação por meio da já referida subordinação, são as mediações 
de segunda ordem (MÉSZÁROS, 2008). Estas mediações impõem à hu-
manidade uma forma alienante, posto que as necessidades a serem aten-
didas não sejam diretamente as de quem atua no processo produtivo, e 
que o resultado da atividade não costuma ter impacto na vida de quem o 
desempenha de modo prático. O sujeito não se reconhece e nem usufrui 
diretamente do que produz, impondo uma mediação alienada por meio 
da subordinação pela dominação dos valores capitalistas. 
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De modo simplificado, e tendo por base a teoria marxista, as me-
diações são o trabalho e o exercício dele. O homem se relaciona com a 
natureza por meio do trabalho, buscando satisfazer suas necessidades. 
Na mediação de primeira ordem, essa relação se dá quando o sujeito bus-
ca satisfazer de modo direto suas necessidades. Na de segunda ordem, há 
um fator indireto, pois o sujeito realiza o trabalho para atender à neces-
sidade primeiramente gerada por outro sujeito ao qual é subordinado, e 
secundariamente satisfazer suas próprias necessidades. 

É o que acontece na forma como conhecemos, nos dias atuais, o 
trabalho assalariado. No entanto, tal processo muitas vezes não é perce-
bido pelo sujeito no ato de venda da sua força de trabalho, gerando uma 
alienação dele diante de seu próprio trabalho, seus ganhos, seus objetivos, 
finalidades e intencionalidades.

De modo histórico-ontológico, o trabalho constitui o ser huma-
no, uma vez que para humanizar-se o homem adapta o mundo às suas 
necessidades por meio daquele, diferenciando-se de outros animais. No 
entanto, a perspectiva histórico-ontológica do trabalho nem chega a ser 
percebida pela classe que vive dele (ANTUNES, 2009), que sequer se 
reconhece enquanto classe e, por conseguinte, não se engaja e nem se 
empodera.

De acordo com Frigotto (2009), as remodelações que ocorrem ao 
longo da história nos processos de trabalho e nas classes sociais, que se 
metamorfoseiam ao longo do tempo complexificando relações e alteran-
do suas formas de se sucederem, fazem com que novas formas de traba-
lho venham historicamente se substituindo, umas dando lugar a outras.

O trabalho em si modifica-se com o passar do tempo, acompa-
nhando as transformações histórico-sociais e se diversificando de modo 
que, o que a princípio era trabalho, pode vir a não ser em outro panora-
ma. Apesar de seu papel essencial na perspectiva ontológica para a cons-
tituição do ser social, o trabalho não é o homem, e este por sua vez não se 
resume ao trabalho, sendo ele mais amplo do que sua atividade. 

Esse movimento é similar à construção do conceito de classes, que 
estão em constante processo de mutação e reconstrução, o que também 
dificulta o reconhecimento do trabalhador enquanto parte desse conjun-
to e, por conseguinte, da luta de classes. Pelo senso comum, se justifica 
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o fato de que muitas atividades de trabalho não são assim consideradas, 
já que não há um vínculo empregatício ou uma remuneração, caso das 
atividades domésticas ou de estudo. O trabalho perde sentido de prática, 
de intervenção ou modificação na natureza, para ser uma basicamente 
uma relação mantida entre classe dominante e proletariado. 

 Pela dimensão ontocriativa do trabalho é possível percebê-lo não 
só como algo que diferencia o homem dos outros animais, mas como 
capacidade humana de agir planejadamente para alcançar um resultado 
ao final desse processo. Esse pensamento torna clara a especificidade do 
trabalho como constituinte do homem, distanciando-o do conceito de 
empregabilidade, que se mantém na superficialidade da ligação com o 
mercado de trabalho.

Uma contradição corriqueira entre os trabalhadores acontece en-
tre os termos trabalho e emprego. Segundo Frigotto (2009), tomar esses 
termos como sinônimos é algo que a mídia e outros veículos de informa-
ção fomentam, tornando-o senso comum, estratificando as classes, difi-
cultando a percepção e a compreensão dessas estruturas, e distanciando 
o trabalhador do pertencimento à sua própria classe. Tal fenômeno con-
siste em um mecanismo de manutenção e funcionamento de um sistema 
de interesses da classe dominante. 

Para que ocorram mudanças nesse cenário, é fundamental que 
os princípios da educação formal sejam dissociados da mentalidade de 
conformação disseminada pela lógica capitalista, e redirecionados para 
práticas mais ativas e abrangentes. Para sustentar-se, os preceitos da edu-
cação formal precisam amparar-se em perspectivas de formação huma-
na, não se restringindo à formação profissional. Alterar tais preceitos 
configura-se, no entanto, uma contribuição ao rompimento da lógica do 
capital que, para manter-se vigente e hegemônica, se alicerça na impor-
tância dessa lógica estar atrelada a todos os âmbitos da realidade social.

OS PROCESSOS FORMATIVOS NA EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL E TECNOLÓGICA E A PRECARIZAÇÃO 
DA FORMAÇÃO HUMANA

Para NOSELLA (2007), com base em Gramsci, tanto o uso da 
expressão educação politécnica ou tecnologia não têm conotação de 
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formação humana no sentido intelectual, e com isso não fundamentam 
os ideais de emancipação humana. Este considera que todos os homens 
são intelectuais, e todos os intelectuais são trabalhadores, de modo que 
para o desempenho de ambas as atividades, o trabalho da mente ou o tra-
balho físico não são dispensáveis, ambos estão interligados e representam 
o “germe marxiano”3. 

As determinações do capitalismo afetam a educação em sentido 
amplo e de formas particulares, o que não se encerra na educação formal, 
visto que essas determinações estão interligadas à totalidade dos proces-
sos sociais. A educação e o trabalho, permeados pelos processos alienan-
tes induzidos por essa lógica, são mecanismos utilizados para suprir as 
necessidades básicas do mercado, atendendo indiretamente às necessida-
des do sujeito que, sem materializar-se na dimensão de realização para 
ele especificamente na tarefa realizada e nem no produto dela, o que lhe 
distancia da compreensão profunda sobre seus condicionantes.

O trabalho em si é uma tarefa eminentemente educativa onde, 
para sua simples realização, o homem aprende uma gama de noções que 
se configuram em conhecimentos passados socialmente entre gerações, 
concebendo conhecimentos que permitem a criação de instrumentos e 
avanços que se engendram novos hábitos culturais e de vida, dentre ou-
tras coisas. Assim, o trabalho é intimamente ligado à educação, sendo 
ele, um princípio educativo.

Por mais atrelados que sejam educação e trabalho, quando per-
meados pelo sistema capitalista, os seus fundamentos são alterados na 
dinâmica da vida humana, sua intencionalidade é modificada e seus va-
lores perdem as propriedades de quem o produz, em nome da sobrevi-
vência. Esses movimentos são historicamente naturalizados na socieda-
de, e por isso é difícil perceber esses processos, e mais distante ainda fica 
a luta por mudanças nessas estruturas tão arraigadas no nosso modo de 
vida como um todo. 

A prática da educação formal também é impactada por tais deman-
das do sistema capitalista, impregnada por este ideário e seus parâmetros 

3  Quando Nosella (2007) traz o termo “germe marxiano” em seu texto, se refere ao 
germe do futuro mencionado por Marx (1984), que trata de um tipo de ensino que 
a criança passaria a vivenciar a partir de uma certa idade, onde ocorre a junção do 
trabalho produtivo, ensino e ginástica.
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legais e das políticas públicas, que carregam intencionalidades que não 
se expressam de maneira explicita. São evidenciados o incentivo e à cha-
mada pública para a educação profissional pela perspectiva da emprega-
bilidade e geração de renda.

As políticas públicas de educação se adequam às necessidades de 
mão de obra demandadas pelo mercado, na tentativa de atenuar o desem-
prego estrutural que inibe o desenvolvimento do país e impacta de modo 
direto os acordos e alianças internacionais e as políticas de financiamen-
to, à guisa dos exames nacionais de qualidade do ensino.

A aproximação da política pública de educação visa o atendimen-
to das demandas de mercado, de modo que a prioridade desse processo 
formativo se desloca para a geração de mão de obra qualificada para o 
trabalho. No discurso dos programas de formação profissional, essa in-
tencionalidade pouco se evidencia, denotando cada vez mais a redução 
ou falta de processos formativos voltados para a formação humana e o 
desenvolvimento do senso crítico.

Um desfecho evidente dessa precarização é a limitação da carga 
horária do Ensino Médio, com a duração de 1800 horas e tendo como 
obrigatórias basicamente as disciplinas de Português, Matemática e a 
Língua Inglesa. Reduzem-se as possibilidades de acesso às disciplinas 
relacionadas a questões de convivência social e ao conhecimento cultural 
sobre a humanidade, tais como Filosofia e Sociologia. (Oliveira, 2018).

Gramsci (1982) possibilita refletir sobre a importância de conteú-
dos e disciplinas que cada vez menos ocupam espaço nas grades curricu-
lares. Abstrações são feitas em diversas áreas e disciplinas de um currícu-
lo, mas, como todo e qualquer conhecimento, precisa haver estudo para 
que a aprendizagem ocorra. Esta acontece de modo vivo, que transcende 
os esquemas explicativos e didáticos à medida que se relaciona à vida do 
estudante, com dimensões e conceitos que passam a ser percebidos pelo 
aluno em sua prática diária de vida.

Ao abordar o trabalho como princípio educativo, Gramsci (1982) 
remete à antiga escola onde a aprendizagem estava atrelada à vida, e não 
à experiência profissional prática e direta. No estudo de linguagens como 
o latim, a aprendizagem não se restringia à função de idioma, mas ao 
contexto histórico do qual se originam as civilizações e povos que faziam 
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uso do latim, seus hábitos culturais. Ou seja, é oportunizado o conheci-
mento de um arcabouço cultural que transcende a linguagem, e que faz 
parte das bases de constituição da humanidade.

Nesse movimento a formação se conecta com a vida, mesmo que 
situada em um diferente tempo ou momento histórico, mas que se rela-
ciona com as bases da civilização, que forneceram condições de forma 
processual para a sociedade em que vivemos hoje, gerando o que é defi-
nido por Gramsci (1982) como uma escola em crise. 

O atendimento às demandas do mercado, a partir das políticas pú-
blicas de educação, se configura como algo inconstante pela própria na-
tureza do processo produtivo em se modificar continuamente a partir da 
tecnologia, reduzindo cada vez mais a necessidade de trabalho humano 
para sua realização.

Nesse sentido, direcionar a política pública em educação para à 
empregabilidade consiste em um erro, uma vez que as demandas mer-
cadológicas e do processo produtivo passam constantemente por trans-
formações que, cada vez mais, requerem um novo tipo de profissional, 
oferecendo formas de contratação cada vez mais flexibilizadas e condi-
ções de trabalho cada vez mais precarizadas, de modo que propostas e 
políticas educacionais destinadas a atender as metamorfoses mercado 
mercadológicas não pretendem e nem são suficientes para responder ao 
desemprego estrutural no Brasil.

À GUISA DE CONCLUSÃO: A EPT COMO ESPAÇO 
PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL

Mészáros (2008) ressalta a importância da educação no rompi-
mento com práticas que corroboram com o estado capitalista e que o 
legitimam, mas sinaliza que esse movimento de contrainternalização4 
deve vislumbrar uma nova forma de gerir a sociedade, uma nova forma 
de Estado. A intervenção consciente nesse processo histórico não pode 
ser somente uma negação, mas, de acordo com o autor, precisa associar-
-se à intenção de ruptura do sistema. 

4  Consiste em um conceito de Mészáros (2008) que trata do movimento para a 
realização de uma modalidade de educação mais abrangente, que reúna práticas 
políticas, educacionais e culturais, favorecendo uma educação para a vida e supe-
rando perspectivas reformistas.
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Ainda conforme Mészáros (2008), a origem das formas de alie-
nação é proveniente do trabalho, que conduz a uma autoalienação es-
cravizante, sendo um processo histórico imposto que mantém as massas 
condicionadas a agir de acordo com suas regulações. Com uma reestru-
turação radical, a forma como o trabalho se processa se modificaria e, 
com isso, todo nosso modo de ser, uma vez que se originam dele as nos-
sas condições de existência.

Negar um aspecto do capitalismo ou utilizar estratégias reformistas 
é, portanto, ainda estar vulnerável a esse sistema. Ou seja, nega-se uma 
manifestação, mas a causa dela, o seu fator condicionante ainda perma-
nece vigente, podendo se ressignificar enquanto ele imperar. Removendo 
esses defeitos específicos, muitas reivindicações direcionadas à busca de 
um novo sistema são escamoteadas, camufladas e paliativamente disfar-
çadas. Tenta-se remediar os sintomas sem cuidar da causa e, com isso, 
ela se torna ainda mais difícil de ser percebida. Se a causa não pode ser 
percebida, não poderá ser solucionada.

É essencial priorizar, para tanto, a universalização da educação 
como atividades humanas autorrealizadoras, de modo interligado e inter-
dependente, e Mészáros (2008) sinaliza a urgência em tomar medidas na 
nossa realidade atual, para que mudanças sejam atingidas futuramente. 
Para que ocorram alterações qualitativas nas condições objetivas de re-
produção social, é necessária a transformação progressiva da consciên-
cia, tendo a educação como papel fundamental à elaboração de estra-
tégias que visem esse objetivo, como também à construção da mudança 
consciente, de modo que se considerem parte integrante desse processo.

Para que o trabalho deixe de ser autoalienante (MÉSZÁROS, 
2008), é preciso que ocorra a universalização conjunta do trabalho e edu-
cação, ideia essa que só se configura a partir da igualdade substancial de 
todos os seres humanos. Na lógica capitalista, os trabalhadores passam 
seu maior tempo cumprindo jornadas de trabalho, uma das grandes in-
justiças do sistema. A própria educação não tem como ser universalizada 
por esse prisma, somente se pensada para além dele. Percebe-se também 
nesse aspecto a Escola Unitária de Gramsci (1982) como uma via possí-
vel mediante a ruptura com o sistema capitalista. 

O sistema atinge a totalidade da dinâmica social, impactando na 
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vida dos trabalhadores também fora do período estipulado para tais ati-
vidades. Portanto, só é possível atingir a essência do tempo livre com a 
modificação do modo de produção que afeta todos os aspectos da nos-
sa existência. Sendo assim, lutar por mais tempo livre consiste em um 
ato revolucionário contra hegemônico, visando à ruptura com o sistema 
(ANTUNES, 2018). 

Disso decorre a importância da construção de espaços dedicados 
ao desenvolvimento da vida pública e à compreensão para que se almeje 
a reestruturação do tecido social. O grande espaço que ocupa a carga 
horária de trabalho que o indivíduo possui em sua vida como um todo, 
pressupõe-se também que o seu tempo é reduzido para seu aprimoramen-
to educacional, e a alienação é a consequência advinda dessa lógica.

Sabemos que por meio da profissionalização, mesmo que através 
de uma formação residual ligada aos interesses do mercado, muitos jo-
vens usam desse tipo de educação para transpor a barreira da necessida-
de, alcançando alguma liberdade, ainda que de forma eventual e incipien-
te. Sendo assim, a educação profissional e tecnológica constitui-se em um 
degrau para amenizar as amarras do sistema, já que amplia, mesmo que 
minimamente, sua possibilidade de escolha de campos de trabalho, de 
aprimoramento profissional. 

 “Quando o ser humano interage, física e espiritualmente, com o 
mundo e com os outros, primeiramente se expressa, se comunica, ad-
mira, contempla, entende e explica. Dessa forma cumpre, mesmo que 
parcialmente, com a primeira dimensão do trabalho” (NOSELLA, 2007, 
p.149). É importante que o homem se comunique, trocando experiências, 
aprimorando seus conhecimentos e ampliando sua visão de mundo de 
forma mútua e através da interação com outros homens. É fundamental 
não somente que se produza e promova formas de viver no mundo, mas 
que usufrua desse processo criativo e de trabalho. É essencial que todos 
esses processos ocorram, e que a escola viabilize essa fruição da forma 
mais igualitária possível.

 Partindo do pressuposto de que o Ensino Médio Integrado visa 
o oferecimento de um ensino que atenda de modo articulado às dimen-
sões trabalho, ciência, tecnologia e cultura, consideradas como essenciais 
para a formação para a vida. A não restrição à formação profissional, e a 
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integração desta com outras dimensões importantes do processo forma-
tivo, favorece a formação integral do sujeito. Apesar de ser permeada por 
alguns desafios em sua realização, a formação integrada, nesse sentido, 
possibilita acesso a conhecimentos a visão desse jovem sobre a vida, o 
entendimento de si próprio enquanto cidadão do mundo, enquanto parti-
cipante do que ele consiste e, por que não, enquanto agente da mudança. 

É importante que o indivíduo se comunique, trocando experiên-
cias, aprimorando seus conhecimentos e ampliando sua visão de mundo 
de forma mútua, através da interação com os outros. É essencial que 
todos esses processos ocorram, tendo em vista que a escola viabilize essa 
fruição de forma mais aproximada do favorecimento a uma formação 
integral.

 Sabemos que por meio da profissionalização, mesmo que atra-
vés de uma formação residual ligada aos interesses do mercado, muitos 
jovens usam desse tipo de educação para transpor a barreira da necessi-
dade, proporcionando a ele certa liberdade, ainda que de forma eventual 
e incipiente. Sendo assim, a formação na educação profissional e tecno-
lógica constitui-se num degrau para amenizar as amarras do sistema, já 
que amplia, mesmo que minimamente, sua possibilidade de escolha de 
campos de trabalho e de aprimoramento profissional e residualmente ou 
até mesmo eventualmente, de aprimoramento pessoal.

A proposta de Ensino Médio Integrado vai além das possibilidades 
da educação profissional por carregar consigo a ideia de superação das 
práticas fragmentadas, não somente pelo ponto de vista didático, mas es-
sencialmente por seu ideário político pedagógico intrínseco, que tem por 
base as práticas integradoras e do engajamento em prol de sua realização. 
Segundo Araújo e Frigotto (2015):

Na perspectiva da integração a utilidade dos conteúdos passa a 
ser concebida não na perspectiva imediata do mercado, as ten-
do como referência a utilidade social, ou seja, os conteúdos são 
selecionados e organizados na medida de sua possibilidade de 
promover comportamentos que promovam o ser humano e ins-
trumentalizem o reconhecimento da essência da sociedade e a sua 
transformação. (ARAÚJO E FRIGOTTO, 2015, p.68)

A educação profissional e tecnológica pode ser utilizada como 
estratégia para o proletariado, no entanto para que essa fruição seja 
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ampliada, é importante que ele tenha conhecimento da lógica da qual faz 
parte, para que compreenda os processos dos quais participa, mesmo que 
condicionadamente, para possa posicionar-se criticamente com relação a 
sua realidade, percebendo-se empoderado no que se refere a possibilida-
des de mudança.

O comprometimento com a criação de possibilidades de espaços 
que se proponham a atingir esse objetivo, mesmo que dentro da atual 
sociedade, parte do princípio de que mudanças são possíveis por meio de 
uma trajetória de lutas e atitudes revolucionárias, onde pequenas vitórias 
devem ser galgadas a cada passo nessa caminhada.

Ikeshoji et al (2018) alertam que as instituições escolares podem 
criar espaços de formação para além das diretrizes e leis que orientam 
a organização da educação profissional. “se os objetivos da instituição 
escolar convergem para além dessas premissas, pode-se contemplar a 
aprendizagem escolar, para propiciar também uma formação para o exer-
cício da cidadania” (IKESHOJI et al, 2018, p.61).

Assim, por mais que as intenções iniciais possam ser de forma-
ção de um trabalhador acrítico, cumpridor de tarefas e gerador de mais 
valia, o chão da escola pode trazer outros elementos que permitam o 
rompimento, ainda que parcial, desse ciclo de dominação.  Afinal, como 
dissemos no início deste texto, a educação é um espaço de disputas e de 
forma alguma, o resultado dessas lutas está resolvido. 
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A COMPLEXIDADE NO ENSINO MÉDIO: 
POR QUE FALAR DE AFETIVIDADE NOS 

PROCESSOS PEDAGÓGICOS
      Renata Francisco Dias1

Érica de Souza Machado2

Rogério da Costa Neves3

INTRODUÇÃO

Vivemos hoje em um contexto em que a realidade está em cons-
tante transformação, onde a facilidade com que se tem acesso às informa-
ções é bastante significativa. A possibilidade de se compreender o mundo 
e de se enxergar a realidade com as mesmas convicções do mundo mo-
derno, fundamentadas essencialmente na razão e na sua sobreposição 
sobre outros saberes, passam a não ser suficientes para as demandas desta 
sociedade que se apresenta de maneira cada vez mais dinâmica.

Com a evolução da ciência e da própria sociedade como um todo, 
a realidade e o homem passam a ser compreendidos sob uma perspec-
tiva que compreende a razão não como o seu aspecto mais importante, 
mas como um dos aspectos que o constitui e que, articulado com seus 
aspectos físicos, biológicos, culturais, racionais e afetivos dão ao homem 
um caráter multidimensional, onde cada uma das suas dimensões pas-
sa a ser vista não mais de uma maneira segregada, mas ao contrário, 
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da Cidade do Rio de Janeiro (PMRJ/SME).

³  Doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (PUC-SP). Professor 
titular do Colégio Pedro II (CPII). Professor do Mestrado Profissional em Práticas 
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passa a articular cada um destes aspectos sem que eles percam as suas 
especificidades. 

Tal proposta se relaciona também com a concepção de formação 
integral que se dá a partir da ideia de Escola Unitária, de Gramsci (1982). 
Por essa perspectiva as escolas devem ser pólos de cultura, por meio da 
qual devem ser constituídas possibilidades para a realização de uma es-
cola criadora, ou seja, aquela que se liga aos aspectos sociais e a vida do 
indivíduo em sociedade, que fazem parte de suas propostas para o ensino 
escolar, tendo em vista a superação das desigualdades sociais provenien-
tes das condições de manutenção do sistema capitalista.

Desta forma, o homem e todos os processos que o envolvem pas-
sam a demandar novas possibilidades de referenciais teóricos e epistemo-
lógicos que atendam à esta realidade, em outras palavras, passam a de-
mandar uma nova perspectiva paradigmática. A sociedade que é e sempre 
foi complexa, passa a ter a necessidade de ser compreendida como tal.

Neste cenário é que se insere a educação que também precisa 
passar a ser compreendida em seus múltiplos aspectos, de uma maneira 
complexa. A própria formação docente caminha inevitavelmente para 
uma reconfiguração que seja capaz de contemplar a complexidade da 
sociedade atual, preocupando-se não apenas com o conhecimento, mas 
ao contrário, direcionando seu olhar para uma formação que seja mais 
afetiva e mais humana.

Há um trecho da obra de Freire (1996), em que ele relata a im-
portância de um gesto feito por seu professor, em sua época de aluno no 
período da adolescência, que demonstra a importância da afetividade no 
âmbito escolar e essencialmente, na relação professor e aluno. O autor 
ainda traz a reflexão de que apesar de importantes, tais gestos ainda fi-
cam implícitos e passam despercebidos nas rotinas do cotidiano escolar.

O professor trouxera de casa os nossos trabalhos escolares e, cha-
mando-nos um a um, devolvia-os com seu ajuizamento. Em certo 
momento me chama e, olhando ou re-olhando o meu texto, sem 
dizer palavra, balança a cabeça num sinal de respeito e de conside-
ração. O gesto do professor valeu mais do que a própria nota dez 
que atribuiu à minha redação. O gesto do professor me trazia uma 
confiança ainda obviamente desconfiada de que era possível traba-
lhar e produzir. De que era possível confiar em mim mas que seria 
tão errado confiar além dos limites quanto errado estava sendo 
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não confiar. (FREIRE, 1996, p.43)

Uller (2006) em seu estudo acerca da afetividade no Ensino 
Médio, explica que ainda há muito desconhecimento na relação entre 
a construção do conhecimento e os aspectos subjetivos que constituem 
o homem e que a afetividade desempenha um papel fundamental sobre 
os aspectos cognitivos, devendo ser considerada em todo o processo de 
aprendizagem.

A sociedade, de um modo geral, é diretamente influenciada pelas 
mudanças paradigmáticas que se desenvolvem no contexto histórico e 
embasam todo o pensamento científico que a orienta. 

Trazendo a discussão sobre o pensamento complexo para a reali-
dade da educação, e mais especificamente para a conjuntura do professor 
que atua em sala de aula no Ensino Médio, refletir sobre a sua prática pe-
dagógica seria, sob um aspecto, não se limitar às questões cognitivas do 
seu aluno que aprende, constrói conhecimento por meio de uma série de 
estímulos, cognitivos ou não, que não deveriam ser dissociados sob a pena 
de limitar as suas possibilidades. Este ser humano cognitivo se desenvol-
ve em consonância com seu lado emocional e afetivo também, e isso não 
deve, portanto, ser desvinculado do seu aprendizado (MORAES, 2000).

No Ensino Médio, possivelmente pela grande quantidade de pro-
fessores e de conteúdo a serem oferecidos ao discente, o vínculo existente 
entre os atores nele envolvidos, torna-se menos presente do que nos 
anos iniciais de escolaridade. A razão para tal, talvez resida na mudança 
inevitável na qualidade da relação atravessada pela criticidade de um 
pensamento mais independente que vem sendo adquirido pelo jovem 
aprendiz e que agora começa a se manifestar de forma mais intensa em 
uma fase em que seu raciocínio se encontra em sua etapa formal (ULLER, 
2006). No entanto, isso não diminui o valor e a eficácia da afetividade no 
processo, permanecendo tão significativa quanto os aspectos cognitivos, 
seja nesse ou em qualquer outro segmento.

Refletir sobre a prática docente sob uma perspectiva complexa re-
quer a compreensão da realidade de maneira complexa e admitir as múl-
tiplas dimensões que envolvem os saberes, bem como as suas articulações 
e a relevância destas articulações. 

Neste trabalho, pretende-se compreender a evolução dos 
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paradigmas na educação, de que maneira o paradigma da complexidade 
fundamenta a importância de que o ser humano seja visto e conside-
rado na sua integralidade, e como a afetividade se insere e atua nesse 
cenário, em especial no Ensino Médio. Objetiva-se ainda, compreender 
a importância de que a formação do professor se efetive, também, sobre 
as bases do pensamento complexo para que, consciente da significância 
das práticas adotadas por ele, seja capaz de contribuir efetivamente para 
a formação integral do sujeito que está inserido em uma sociedade cada 
vez mais complexa.

Este estudo é de natureza bibliográfica, baseando-se em levanta-
mentos realizados por meio de livros, artigos científicos, teses e disser-
tações, além do acesso a sites que contribuíram para embasar a pesquisa 
em questão. A proposta é que este estudo possibilite a ampliação da re-
flexão no que se refere à formação docente sob a ótica do pensamento 
complexo e a valorização da afetividade como meio/suporte para que 
o conhecimento seja construído e a percepção do discente como um ser 
integral, completo seja finalmente adotada.

UMA BREVE COMPREENSÃO SOBRE PARADIGMAS E 
A SUA EVOLUÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA EDUCA-
CIONAL

 Os paradigmas representam e/ou deixam de representar uma 
dada sociedade em uma época determinada. Ao falarmos de paradigma, 
falamos da necessidade de existência de um consenso no que se refere 
à ciência. Para Thomas Kuhn (2001), o termo paradigma (do grego pa-
rádeigma: modelo, padrão, exemplo) é a visão de mundo que assegura a 
uma comunidade científica suas abordagens de investigação. Configura, 
portanto, realizações científicas universalmente reconhecidas que, duran-
te certo período, fornecem modelos de problemas e soluções para uma 
comunidade de praticantes da ciência. 

Pode-se assim, compreender por paradigma, um conjunto de valo-
res e crenças sobre uma determinada realidade, aceitos por um período 
historicamente determinado e que atende à sociedade como um todo. No 
entanto, os paradigmas não são estáticos nem hegemônicos. Eles estão 
em constante evolução e modificação, assim como a sociedade.  
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Segundo Kuhn (2001), quando ocorrem fenômenos que não se en-
caixam nos padrões pré-estabelecidos, há o que chama de anomalia, a 
qual gera uma crise na ciência podendo abrir espaço para o surgimento 
de um novo paradigma. Este processo não ocorre de forma linear, sen-
do lento e gradual já que a ele é inerente toda uma ruptura com ideias 
previamente consensuais.  É possível em uma sociedade, e é comum que 
ocorra, mais de um paradigma normatizando sua organização. Os para-
digmas permitem esta organização social e a permeiam em todos as suas 
nuances. 

Assim como na sociedade, no âmbito educacional, também não há 
um consenso paradigmático. No entanto, isso não significa ausência de 
ciência propriamente dita em educação. Há, de modo geral, preocupação 
com a teoria e o método utilizado, demonstrando o cuidado e a expecta-
tiva com o trato científico. 

O paradigma da complexidade se apresenta como uma possibili-
dade de rompimento com o paradigma tradicional por apresentar uma 
visão notadamente ampla e complexa da realidade. Desta forma, oferece 
elementos bastante consistentes na avaliação do todo. (Complexidade é 
uma palavra que vem do latim, “complexus” e significa “aquilo que está 
tecido junto”). Esse paradigma ganha força quando o paradigma tradi-
cional ou newtoniano-cartesiano passa a ser questionado em virtude do 
seu excesso de racionalismo e pela visão fragmentada e reducionista da 
realidade, por ele apresentada/defendida, cuja crença é a de que o conhe-
cimento deve ser fragmentado para ser melhor compreendido. 

Ganha relevância, então, a busca de uma visão que seja capaz de 
dar conta de um homem complexo e integral. Percebê-lo unicamente 
como um ser racional deixa de ser suficiente para compreender sua di-
nâmica no processo de produção de conhecimento. Ele passa a ser con-
siderado dentro de um enfoque que não dissocia mais razão, emoção e 
sentimento.

De acordo com os preceitos da Escola Unitária de Gramsci (1982), 
o oferecimento de uma educação humanística e de cultura geral funcio-
naria como base para que pudesse ser oferecida ao aluno a oportunidade 
de um certo amadurecimento em relação a suas concepções e interesses 
diante da vida, para que num futuro próximo, ele possa ter autonomia no 
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exercício de suas escolhas. Tal pensamento  traz implicações no  modo 
como a escola está organizada no que se refere à sua estrutura e aos cus-
tos, que devem ficar a cargo do Estado, para que o direito a essa escola 
seja de fato, um direito garantido a todas as crianças e jovens.

No âmbito educacional esse novo enfoque passa a refletir de ma-
neira significativa, uma nova perspectiva de homem, de todos os seus 
aspectos e, consequentemente, de como “fazer educação”. Neste cenário, 
cabe ao professor ser capaz de enxergar o aluno não meramente como 
alguém que adquire conhecimento mecanicamente através de uma me-
todologia previamente estabelecida por ele, mas como alguém que, en-
quanto ser integral, inviabiliza a dissociação dos processos cognitivos dos 
processos emocionais e afetivos. 

O estudo de Morin (2004) acerca da complexidade traz mais uma 
vez a visão de que o aluno seja capaz de construir conhecimentos especí-
ficos, sem perder a visão do todo. Morin em sua formação em diferentes 
áreas: história, filosofia, direito teve contato com saberes de diferentes 
origens propiciando uma educação transdisciplinar. Ao construir sua 
concepção sobre a epistemologia da complexidade, Morin é influencia-
do pelo pensamento marxista, com o qual sempre se identificou, mais 
especificamente entender a dialética de Marx como algo que não limita, 
já que não é reducionista. A estrutura do pensamento marxista, amplia a 
condição construtiva do ser humano por entender que o homem constrói 
o seu meio social da mesma forma que é construído por ele. Por si só, esta 
compreensão já evidencia em sua visão não disjuntiva toda a complexi-
dade apresentada por Morin. A partir da concepção marxista, o homem 
é visto a partir da totalidade, e nunca dissociado dela. A sua relação com 
o mundo é dialética, ou seja, a partir do mundo real o homem é consti-
tuído, mas também constitui simultaneamente, a sua realidade. A partir 
de seu conhecimento sobre a realidade, ou seja, as suas representações 
do real, Marx construía abstrações para compreender cientificamente as 
relações de trabalho dentro do capitalismo, visando a superação de seus 
problemas por meio da ruptura com o sistema. Dessa forma Marx elabo-
ra suas ideias e concepções, realizando abstrações que se renovam com o 
passar dos tempos, de modo que algumas são remodeladas, complemen-
tadas ou até mesmo superadas, dando lugar a outras. (FRANCO, 2012)
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Esse processo de elaboração e representação do real a partir da to-
talidade ocorre num movimento dialético contínuo desenvolvido a partir 
de uma tese, ou seja, uma constatação ou afirmação sobre algo, que por 
sua vez é contraposta por uma antítese, que consiste numa negação da 
tese. O processo de reflexão entre a afirmação e a negação gera novas 
constatações, tendo por base ambas perspectivas, que consiste na síntese, 
considerada a compreensão mais elaborada das múltiplas determinações 
da realidade. (PIRES,1997). Ao traçarmos um paralelo com os estudos 
da Complexidade aprofundados por Morin (2004), assumiram o papel de 
novos paradigmas emergentes que respondem às questões de situações 
de um novo tempo. O homem, neste processo indissociável entre teoria e 
prática, ao mesmo tempo que atua, desenvolve uma postura crítica e re-
flexiva da sua realidade histórica, sem fragmentá-la, mas apropria-se dela 
em toda a sua amplitude, sendo possível ao sujeito intervir na transforma-
ção dessa realidade, enquanto é, ao mesmo tempo, por ela transformado. 

Ao ficar efetivamente consciente neste processo, o sujeito torna-se 
capaz de agir de modo a não mais atender à lógica dominante, deixando 
de ser alienado e submetido, passando a participar ativamente de toda a 
complexidade da construção social, como sujeito da sua história. Sujeito 
que repensa a realidade e produz uma real mudança. O movimento de 
ida e volta, do abstrato ao conceito, se dá na análise de uma situação co-
dificada. Ou seja, para construir elaborações sobre a realidade, é preciso 
conhecê-la a partir de sua totalidade, uma vez que, sem esse saber, fica 
inviável conhecer seu sentido, a partir do fragmento, que nada mais é do 
que uma informação incompleta.

A questão fundamental, nesse caso, está em que, faltando aos ho-
mens uma compreensão crítica da totalidade em que estão, captan-
do-a em pedaços nos quais não reconhecem a interação constituin-
te da mesma totalidade, não podem conhecê-la, seria necessário 
partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria indispensável ter antes a 
visão totalizada do contexto, através de cuja cisão voltariam com 
mais claridade à totalidade analisada. (FREIRE, 1987, p. 55)

Pensar na prática pedagógica de maneira complexa, requer a com-
preensão de que a cognição e a afetividade caminham juntas no proces-
so de ensino e aprendizagem. Autores como Morin, Wallon e Vygotsky 
evidenciam esta relação que parecem ser mais facilmente observadas na 
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infância por se expressarem de uma maneira mais primitiva, no entanto, 
essa relação permanece por todas as fases do desenvolvimento humano. 

Magalhães (2011) ressalta a importância de que ainda que a escola 
seja um espaço onde majoritariamente a preocupação esteja pautada na 
construção do conhecimento, as relações e as interações inerentes a este 
processo se dão por meio da sensibilidade e do afeto que se estabelece 
nestas relações. Santos (2010) corrobora essa visão ao compreender que  
a afetividade em uma perspectiva complexa, evidenciando-se não apenas 
nas relações entre professor e aluno ou entre os pares, mas também na 
relação que se estabelece com o objeto do conhecimento.

QUAL A IMPORTÂNCIA QUE A AFETIVIDADE ASSU-
ME EM SALA EM UMA FORMAÇÃO INTEGRAL?

A formação integral do aluno pressupõe que todos os aspectos da 
sua formação sejam considerados e valorizados. Isto, certamente, inclui 
a afetividade que permeia o processo formativo, através das relações que 
se estabelecem em sala de aula; professor - aluno, aluno - aluno, alunos 
comunidade escolar. É pertinente compreender o papel que a afetividade 
desempenha e a sua importância para a formação ampla do indivíduo. 
De acordo com Wallon (1968), a afetividade assume um papel essen-
cial no desenvolvimento humano e, por consequência, na construção do 
conhecimento. Em conformidade com suas ideias, aspectos cognitivos 
aliam-se aos afetivos e caminham lado a lado, em uma espécie de retroa-
limentação, construindo assim, o ser humano.

O pensamento de Wallon vai ao encontro da perspectiva da forma-
ção integral, tendo em vista que sua teoria é contrária à visão fragmenta-
da do ser humano. 

É contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada 
idade, ela constitui um conjunto indissociável e original. Na suces-
são de suas idades, ela é um único e mesmo ser em curso de me-
tamorfoses. Feita de contrastes e de conflitos, a sua unidade será 
por isso ainda mais susceptível de desenvolvimento e de novidade. 
(WALLON, 2007, p. 198)

Pensando no ambiente escolar do Ensino Médio, a relação da afe-
tividade no processo de ensino/aprendizagem pode tornar-se secundária, 
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porém, não menos importante, daí a necessidade de trazer esta discussão 
à tona e aprofundá-la. 

Uller (2006) relata que a afetividade permanece relegada a um 
plano de menor importância em processos formais de ensino e aprendi-
zagem, em especial no Ensino Médio. Porém, foi possível perceber, de 
acordo com os estudos realizados pelo autor, que os professores que con-
seguiram firmar um elo de afetividade, estabelecendo um vínculo com 
seus alunos, obtiveram um resultado melhor sobre a sua própria ação que 
contribuiu, de maneira efetiva, sobre o resultado dos alunos.  

Cabe ainda recorrer a Vygotsky que tem como uma de suas prin-
cipais reflexões, a questão das interações sociais e, desta forma, reforçar 
toda a importância da maneira como se relacionam professores e alunos. 
Vygotsky destaca, inclusive, o papel da mediação no processo de aprendi-
zagem e a importância do professor neste contexto. Afirmando que  

(...) o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto sempre 
passa através de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa 
é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente 
enraizado nas ligações entre história individual e história social. 
(VYGOTSKY, 1994, p.33)

Vygotsky (1994) considera que o desenvolvimento humano depen-
de grandemente das interações a que o indivíduo está submetido em seu 
meio social. A partir do sociointeracionismo destaca a importância das 
relações sociais no processo de ensino e aprendizagem, de modo que a 
construção do conhecimento perpassa pela Zona de Desenvolvimento 
Proximal, que se estabelece entre o que o sujeito já realiza de maneira 
autônoma e aquilo que ele precisa da mediação com outro para que haja 
uma verdadeira compreensão do item sob estudo. 

Assim como Wallon (2007) e Vygotsky (1994), Piaget (1961) tam-
bém ressalta a importância dos processos socioafetivos na construção do 
conhecimento. Para o autor, apesar da formação humana ocorrer por 
estágios, é através da sua interação com o meio que o pensamento formal 
se constrói. Com a superação da fase egocêntrica, o indivíduo vai grada-
tivamente, incorporando as relações com o outro e tudo que as envolve, 
na construção do seu ser.

Para ele, a valorização do aluno em sala de aula é capaz de gerar 
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consequências bastante positivas na construção do indivíduo e, por con-
seguinte, contribuir de maneira inefável na produção do conhecimento.

Para Gramsci (1982) a escola consiste em lócus propício para a 
aprendizagem de amplo aspecto, abrangendo inclusive noções e conteú-
dos ligados à maturação humana, consistindo assim numa escola geral 
de amplas aprendizagens ligadas a vida em sociedade, considerando o 
trabalho a partir de sua perspectiva ontológica. Tal condição possibilita a 
configuração de uma escola criadora que contribui para a construção da 
personalidade dos jovens de modo associado às conjunturas sociais e aos 
processos históricos e para sua formação humana.

Esta breve discussão sobre a visão de Wallon, Vygotsky e Piaget 
acerca da afetividade e dos processos socioafetivos na formação humana, 
dá significado real ao pensamento de Gadotti (2000) que estabelece que 
esta educação objetiva o desenvolvimento integral do sujeito, consideran-
do em uma dimensão complexa, aspectos que envolvem a inteligência, 
sensibilidade, sentido ético e estético, entre outros, não podendo estar 
nenhum destes aspectos negligenciados em detrimento de outros.  Esta 
reflexão aproxima-se da versão de complexidade apresentada por Morin 
(2004).

É o professor o responsável pelas mediações que acontecem em 
sala de aula, mediações essas que acontecem nas relações entre os pares, 
o próprio professor e o aluno e a relação de todos com o conhecimento. 
Em sua pesquisa, Uller (2006) observou que ainda existe uma resistência 
da comunidade escolar como um todo em perceber as contribuições que 
uma prática permeada pela afetividade possa oferecer para a construção 
do aprendizado do aluno. 

Assim, considerando os aspectos que envolvem uma perspectiva 
complexa da realidade, mais uma vez fica evidente o quanto todos os ele-
mentos formativos que constituem o ser humano parecem assumir igual 
importância para a construção do conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ser uma parte essencial da formação humana e um fator cons-
titutivo essencial do homem em sua integralidade e complexidade, a afe-
tividade, associada a todos os processos cognitivos, constitui o indivíduo 
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em sua mais completa configuração.
O professor, ao se comprometer diretamente com a formação ple-

na do seu aluno, assume uma responsabilidade significativa para com 
a sociedade na qual ele se insere, uma vez que irá formar cidadãos que 
terão a possibilidade de transformar e, em transformando, propiciar uma 
nova perspectiva social, mais justa e igualitária. Ao mesmo tempo, se op-
tar por se abster desta formação integral, assumirá uma postura omissa e 
conservadora da realidade. 

Neste contexto, são relevantes as contribuições de Freire (1983), 
quando diz que não existe educação sem amor. “Ama-se na medida em 
que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com os 
demais” (FREIRE, 1983). Pensando assim, torna-se mais clara a manei-
ra pela qual o professor pode atingir seu aluno através da afetividade que 
gera, por si só, efeitos concretos no ato de aprender.

Ainda que o Ensino Médio seja um segmento onde as relações 
possam se tornar mais formais e menos afetivas, é inerente ao ser huma-
no estabelecer relações e, desta forma, firmar vínculos. Estes vínculos e 
relações estabelecidas são parte da dinâmica formativa do ser humano 
e, associados aos mais diferentes aspectos cognitivos, inequivocamente 
favorecem a integralidade do aluno. Só a partir desta formação integral 
e, o indivíduo irá tomar consciência de si mesmo, do seu papel social, se 
tornará crítico e capaz de transformar. 
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ENTRE O REAL E O PRESCRITO DO 
TRABALHO EM CONTEXTO DE PANDEMIA: 

O TRABALHADOR PARENTE EM 
EMPRESAS FAMILIARES

 Everson Soto Silva Brugnara1

Líbia Mara da Silva Saraiva2

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Cognoscível é que o contexto de pandemia (Covid-2019) imprimiu 
substanciais alterações de comportamento em situações diversas da vida 
diária, senão todas. A nova realidade, apresentada como o “novo nor-
mal”, fez sobressaírem avultamentos vários, em múltiplos aspectos, nos 
quais se encontra devidamente imerso o trabalhador parente, empregado 
de uma empresa familiar. Diante do recente cenário, questões alusivas ao 
trabalho prescrito em contraposição ao real do trabalho emergem perante 
a notoriedade da modalidade home office – medida que se impôs frente às 
atuais circunstâncias.

A ser assim, concebe-se, com Costa (2013), o trabalho real como 
“a maneira desenvolvida pelo trabalhador para lidar com as situações 
reais de trabalho”, e o prescrito do trabalho como “o conjunto de deter-
minações impostas aos trabalhadores pelos gestores para a execução de 

1  Mestre em Administração, com ênfase em Dinâmica das Organizações e Rela-
ções de Poder; Especialista em Direito Público. Advogado. Professor de Direito e 
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Una Betim/
MG. Membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB/MG, 
Subseção Contagem. Membro do Comitê de Ética em Pesquisa, da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Betim – CEPBetim. E-mail: sotobrugnara@
hotmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1406660354524965. 

2  Mestre em Estudos Linguísticos pela UFMG (2008); Especialista em Língua Por-
tuguesa (2006) e em Direito Educacional (2021). Professora de Língua Portugue-
sa. Revisora de Texto. E-mail: libiasaraiva17@gmail.com. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/9355205461598077.  
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suas atividades de trabalho” (p. 467).  Admite-se, ademais, o enlevo 
dos dilemas emergidos pela hodiernidade, especialmente em tempos de 
pandemia, alçados na dicotomia entre a vida profissional e pessoal dos 
sujeitos, afora os limites espaço-temporais, que afetam o modo de viver 
desse trabalhador no âmbito dual família/empresa. 

Tal configuração relaciona-se a um “modelo” de carreira profissio-
nal de responsabilidade única do próprio trabalhador, sob um panorama 
em que prevalece o real do trabalho, em detrimento do trabalho prescrito. 
Isso porque, como destaque no mercado atual, a empresa familiar tem 
evoluído substancialmente, respondendo por mais de 50% da geração de 
empregos, bem como do PIB brasileiro3. Consequentemente, a sua sobre-
vivência deve-se à adequada e promissora gestão, conquanto se polari-
zem as questões sociofamiliares nela existentes.

Nesse intermédio, encontra-se o trabalhador, empregado familiar, 
como uma das peças responsáveis por toda a engrenagem empresarial, 
mas que também carece ser reconhecido como um indivíduo social, com 
desejos e objetivos também pessoais: o questionamento gira então em 
redor do desafio sobre como buscar (e alcançar) realização pessoal no 
efetivo trabalho familiar, quando toda a sua psicodinâmica encontra-se 
envolta de relações que extrapolam a dicotomia trabalhador/empregado, 
abarcando tanto as responsabilidades laborais como relacionais no seio 
da família (BRUGNARA e SARAIVA¹, 2021).

Cabe sublinhar que se emerge, destas empresas, um ponto de con-
flito familiar e trabalhista, o qual reside tanto na extensão do trabalho, 
quanto ao tipo de dedicação a ele concedida, incutindo-se diretamente na 
qualidade de vida desse empregado familiar.

Nessa conjuntura, à guisa de sucinta análise, este estudo se orienta 
pela abordagem do real trabalho exercido de fato pelo empregado parente 
e o prescrito do trabalho a ser por ele efetivado, em empresas familiares, 
sob o regime home office, em contexto de pandemia. Pretende-se aqui ver-
sar, ainda que brevemente, acerca dos impactos causados à saúde mental 
do trabalhador, bem como suas consequências na empresa familiar, a 
qual tem por supedâneo a organização do trabalho, suas relações e a 

3  Fonte: <https://home.kpmg/br/pt/home/insights/2021/03/empresas-familia-
res-brasileiras.html>. Acesso em: 08/06/21.
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microfísica de poder propostas por Michel Foucault (1979).
À vista disso, tenciona-se analisar, por meio de revisão literária so-

bre o tema, como se dão tais relações laborais dos funcionários parentes 
perante a relação dicotômica entre trabalho prescrito e trabalho real no 
panorama atual. 

2. O PRESCRITO E O REAL DO TRABALHO 

De acordo com a literatura corrente, supunha-se, sob a égide tipi-
camente taylorista, que aos trabalhadores cabia apenas executar o traba-
lho prescrito; nada obstante:

Com o desenvolvimento de uma pesquisa sobre o trabalho em li-
nhas de montagem da indústria eletrônica, na virada da década de 
1960, os ergonomistas descobriram que as operárias não seguiam 
estritamente o método de execução planejado: elas alteravam a 
ordem de fixação dos componentes eletrônicos, modificando os 
movimentos rigidamente programados. Chegou-se então à conclu-
são de que, apesar da rígida divisão e definição de método do tra-
balho das operárias, elas perceberam que na realidade tinham de, 
permanentemente, tomar decisões e controlar incidentes. Logo, as 
operárias não eram ‘mão-de-obra’, seu trabalho não se constituía 
em algo ‘automático’, ‘feito sem pensar’. Conclusão que, eviden-
temente, abalava a crença taylorista de que existiria ‘um’ melhor 
método de trabalho, definido ‘cientificamente’. Ou seja, com essa 
conclusão, tornou-se possível afirmar que a padronização total dos 
métodos de trabalho é uma ficção4.

Estudos acerca do tema evidenciam duas faces do trabalho – pres-
crito e o real –, concernentes à tarefa em si, prescrita pelo gestor/em-
pregador; e à atividade, quando de sua efetivação real, respectivamente. 
Poder-se-ia afirmar que ambas as faces não se opõem, antes, se articulam, 
sob uma linha ergonômica, quando se tem em mente que o trabalho não 
se resume à tarefa prescrita (BRUGNARA e SARAIVA, 2021). 

Todavia, em perspectiva evoluída a partir da concepção inicial de 
trabalho prescrito, anteriormente atrelada negativamente à visão taylo-
rista de organização do trabalho, “entendeu-se que o conceito de ‘tra-
balho prescrito’ (ou tarefa) é fundamental para descrevermos uma das 

4  DICIONÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE. Verbete. 
Trabalho Prescrito. BRITO, Jussara Cruz de. Disponível em: <http://www.sites.
epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapre.html>. Acesso em: 24/06/2021.
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faces do trabalho – que logicamente tem implicação sobre a outra (ativi-
dade).” (BRITO, s.d.). Nessa ótica, a tarefa constituiria o caráter externo 
do trabalho prescrito, enquanto a atividade far-se-ia pela definição dos 
objetivos e dos meios para atingi-los. Tal função “acaba recaindo sobre 
o trabalhador, [num] sobre-trabalho”, sem reconhecimento, tampouco 
remuneração devida: “há que se considerar, contudo, que sempre haverá 
uma parte implícita nas tarefas prescritas.” (ibidem).

Assim,

É importante fazer referência também às novas exigências tenden-
ciais dos empreendimentos contemporâneos, como a chamada 
prescrição da subjetividade – sinônimo de exigência de implica-
ção, iniciativa, criatividade, autonomia e disponibilidade para a 
produção. Semelhantes são os casos em que os objetivos a serem 
atingidos são demasiadamente amplos, levando o trabalhador a 
dar tudo de si para alcançar os resultados esperados, gerando fadi-
ga crônica, esgotamento (ibidem).

Desse modo, compreende-se, com os autores infra, que possibilida-
des e necessidades podem – e devem – ser exploradas e/ou atendidas tão 
somente pela potencialização de novas relações sociais entre os homens. 
Isso porque

[...] o fato de o trabalho, ao transformar a natureza, transformar 
também a natureza do ser humano, é o fundamento da gênese de 
uma individualidade humana que vai se tornando cada vez mais 
social com o passar do tempo – e tal individualidade, por sua vez, 
é permeada por necessidades intelectuais, afetivas, etc., que não 
podem nem ser adequada e imediatamente exploradas, nem aten-
didas pelo intercâmbio orgânico com a natureza.
[...]
O trabalho, portanto, remete sempre para além de si próprio 
(Lukács, 1976). E é devido a isto – de modo fundante – que a 
reprodução social torna-se possível enquanto desenvolvimento 
da universalidade humana (o desenvolvimento das forças pro-
dutivas, de modo mais evidente) e das singularidades cuja sín-
tese funda esta universalidade (os indivíduos, as personalidades 
individuais) (LAZZARATO, 1992; NEGRI, 1993; HARDT e 
NEGRI, 1984, grifamos).

Nesse fito, concebe-se a essência humana como construto humano 
porque conjunto das relações sociais, relativo ao trabalho como categoria 
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fundante do ser social, o qual permite exercer atividade de controle sobre 
a transformação da natureza, sobre sua materialidade (MARX, 1983).

Cumpre, então, analisar até que ponto as prescrições de fato contri-
buem para o desenvolvimento das atividades, ou, ao contrário, as tornam 
ineficazes e até mesmo perturbadoras em sua efetivação por parte do tra-
balhador. Nesta eira, depreende-se que:

Trabalhar é colocar em debate uma diversidade de fontes de pres-
crição, estabelecer prioridades entre elas e muitas vezes não poder 
lhes seguir simultaneamente. Do mesmo modo que as prescrições, 
as normas antecedentes podem ser contraditórias, implicando 
uma permanente tensão entre princípios, regras, modelos, forma-
ção técnico-científica, recursos disponíveis etc. São os coletivos 
de trabalho que enfrentam essa tensão, sendo obrigados a fazer 
escolhas permanentemente – o que corresponde à outra face do 
trabalho (trabalho real ou atividade). Ao fazer opções, buscam so-
luções e desenvolvem novas técnicas, que mais tarde poderão ser 
incorporadas às normas antecedentes (BRITO, s.d.).

Esse prisma nos permite uma visão dicotômica da relação esta-
belecida entre o trabalho prescrito e o real do trabalho, quando se pode 
verificar que raramente “o trabalho prescrito consegue dar conta das si-
tuações reais de trabalho em função de sua variabilidade e complexida-
de” – é quando vislumbramos o trabalho real se manifestando (COSTA, 
2013, p. 467).

Outrossim, impende sublinhar que as situações reais de trabalho 
podem variar, por cada trabalhador, de acordo com o seu modo de traba-
lhar; senão, vejamos: 

nessa lacuna existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real 
encontram-se as contradições, os conflitos, as incoerências e as 
inconsistências do trabalho, chamados de constrangimentos, pois 
impõem dificuldades aos trabalhadores (COSTA, 2013, p. 468).

Tendo em vista o exposto, infere-se que, por certo, a relação que 
se instaura entre o trabalho prescrito – aquele que deve ser feito, pro-
priamente interno à função, aos atos do ofício – e o real do trabalho 
– aquele que de fato se efetiva, se realiza na práxis, como a própria ati-
vidade da função – constitui-se dicotômica. Por isso se verifica certo dis-
tanciamento mediante o próprio ato de execução real da tarefa imposta 
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ao trabalhador, o que de fato é por ele praticado, e o que lhe foi exigido e 
apresentado antes de a atividade ter início.

3. A SAÚDE MENTAL DO INDIVÍDUO TRABALHA-
DOR EM EMPRESA FAMILIAR

Indubitável se mostra a interferência direta das consequências do 
trabalho na saúde do trabalhador, muito embora sua relevância no pro-
cesso de formação da identidade do indivíduo, enquanto sujeito, e tam-
bém na sua estruturação psíquica (OLIVEIRA e MENDES, 2014). Isso 
porque, ao se realizar (inter)pessoalmente, o trabalhador se consubstan-
cia através do trabalho, o qual ocupa posição central em sua socialização, 
posição esta que pode ora se fazer prazerosa, como também se dar sob 
total desprazer (ANTUNES, 2004). Têm-se, assim, como elementos cen-
trais da Psicodinâmica do Trabalho, as vivências de prazer e sofrimento 
no ambiente profissional (HONÓRIO e BRUGNARA, 2016).

Igualmente, a família revela-se, diante da constituição familiar es-
tabelecida em nossa sociedade, como meio através do qual o indivíduo 
se realiza, fazendo-se o núcleo ideal do inteiro desenvolvimento do ser 
humano (DINIZ, 2010). Ora, se se organiza o indivíduo socialmente no 
seio de sua família e se constitui enquanto tal mediante exercícios labo-
rais, reputa-se, notadamente, comprometimento em dobro ao trabalhador 
parente que atua em empresas familiares – para além do trabalho prescri-
to, em prol de seu sustento, esse trabalhador se compromete, outrossim, 
com todo o arquétipo relacional envolto da instituição que representa sua 
família (BRUGNARA e SARAIVA¹, 2021). 

Desse modo, “a posição ocupada pelo membro da família na em-
presa influenciará sua situação familiar”, de sorte que “o membro da 
família deverá relacionar-se claramente com a empresa, a fim de deter-
minar sua própria vida profissional” (DONNELLEY, 2015, s.d.). Isso 
significa dizer que, “ao efetivar o real do trabalho, o empregado parente 
deverá elaborar estratégias para a realização das prescrições impostas, 
com o acréscimo da pressão advinda de sua relação familiar para com o 
empregador” (BRUGNARA e SARAIVA², 2021, p. 217).

Nisso reside, portanto, tanto a definição da atividade labo-
ral devidamente estruturada no âmbito da empresa familiar, como a 
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intensificação das relações de poder existentes entre o “patrão/parente” 
e o “funcionário/parente”, abordadas por Foucault (2008) como imersas 
na disciplina estabelecida sob a dualidade mandante-mandatário. 

Em face das exigências estabelecidas pela organização do trabalho 
e a relação de poder existente entre os parentes, natural se faz a ocorrên-
cia de conflito dos eixos “trabalho-família”. Potenciais conflitos desses 
eixos, segundo Oliveira, Cavazotte e Paciello (2013), “ocorreriam quan-
do o excesso de demandas oriundas do trabalho dificultaria o exercício 
de papéis pessoais.” (p. 419, apud BRUGNARA e SARAIVA¹, 2021, p. 
65).  

Essa condição de trabalho pode vir a resultar, claramente, em con-
sequências inexoráveis para o trabalhador, em virtude da sobrecarga que 
gera. O estado da arte faculta, ademais, converter o indivíduo em “re-
fém” dos imperativos da organização do trabalho, exacerbando, assim, 
sua capacidade. A situação permite tornarem-se limitadas suas possibili-
dades de se equalizar física e mentalmente no trabalho, ocasionando-lhe 
sofrimento neste ambiente (HONÓRIO e BRUGNARA, 2016). 

Apresenta-se, pois, axiomática a psicodinâmica do poder exercido 
pelo familiar correspondente (no caso, o patrão/mandante), sob a ótica 
da concepção afetiva quando da realização do trabalho real, embutida 
nas questões sociofamiliares existentes (e emergentes), ante as exigências 
do mundo contemporâneo, especialmente em tempos de regime home of-
fice, em contexto de pandemia, bem como sua correlação ao adoecimento 
mental desse indivíduo trabalhador.

Resta, então, clara a dupla subordinação do trabalhador parente 
no âmbito de empresa familiar, o qual se faz incumbido de exercer, além 
do trabalho prescrito para o qual fora contratado a realizar, o esforço 
afetivo no equilíbrio das relações no efetivo trabalho real, diante de in-
contendível conflito e consequente exposição a situações de sofrimento. 

4. O TRABALHO NAS EMPRESAS FAMILIARES SOB O 
REGIME HOME OFFICE EM CONTEXTO DE PANDEMIA

É fato notório que o sistema de trabalho home office já se fazia 
presente em algumas empresas no Brasil, há algum tempo. Entretanto, 
com a pandemia mundial ocasionada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), 
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tal sistema mostrou-se como sendo uma necessidade para a maioria das 
empresas, atingindo inclusive as empresas familiares (LOSEKANN e 
MOURÃO, 2020).

Segundo Losekann e Mourão (2020), “a vida pública e a privada 
nunca estiveram tão entrelaçadas. Famílias passaram a dividir em um 
mesmo ambiente as atividades de trabalho, escolares, domésticas e de 
lazer” (p. 3). Nesse diapasão, os autores sustentam que o poder patronal, 
antes restrito ao ponto geográfico da empresa, passa a ocupar qualquer 
lugar onde quer que o trabalhador esteja.

Para Bortolan, Domenech e Ferreira (2021), há um paradoxo que 
envolve o trabalho no sistema home office. Conforme os autores, a sensa-
ção de autonomia, a flexibilidade de horário e atividades oferecem ao 
trabalhador também a sensação de mais controle, o que o impulsiona a 
trabalhar mais. García-Salirrosas e Sáchez-Poma (2020) admitem que o 
exercício laboral no lar possui o condão de gerar estresse e sobrecarga de 
trabalho. 

Consoante Losekann e Mourão (2020), o sistema home office apre-
senta faculdade de ampliar o poder patronal. De acordo com estes au-
tores, a organização do trabalho baseada no cumprimento de metas faz 
com que o indivíduo se mantenha integralmente “on-line” e responsivo, 
de modo a evitar qualquer impressão de ócio.

Nessa linha, Gondim e Borges (2020) ponderam que todo trabalho 
feito no sistema home office deve se pautar pela realização de “exercícios 
de flexibilidade mental”, que têm potencialidade de atenuar problemas li-
gados à saúde mental do trabalhador; quais sejam: (i) distinguir quais ati-
vidades realmente podem ser realizadas à distância, bem como analisar 
de quais recursos (infraestrutura e de preparação pessoal) se necessitam; 
(ii) redimensionar o tempo para cumprir tarefas; (iii) delimitar o espaço 
de trabalho; (iv) reconhecer que necessita de ajuda e pedi-la, quando ne-
cessário; (v) encontrar o  “modo particular” para a realização da tarefa.

Sobre as medidas impostas pelo Novo Coronavírus, estes autores 
tecem ponderações no sentido de que há uma necessidade de se estabe-
lecer uma distinção das atividades que podem realmente ser realizadas 
à distância, qual a infraestrutura e preparo pessoal necessário para isso. 
As autoras defendem que o trabalhador “não dispõe de espaço próprio 
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para reservar um lugar somente para o trabalho, separando-o de todas as 
outras atividades e do funcionamento geral do lar” (p. 5).

Por conseguinte, em se tratando de empresas familiares, os confli-
tos entre os interesses familiares e empresariais impedem que o trabalha-
dor – frente a organização do trabalho – disponha de espaço reservado 
somente para o trabalho, misturando-o com as atividades do lar, impe-
dindo, assim, a possibilidade do trabalhador em realizar os “exercícios 
de flexibilidade mental”, propostos por Gondim e Borges (2020), o que 
acarreta, por certo, potencial adoecimento mental.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Haja vista a análise aqui empreendida, a abordagem do trabalho 
real e prescrito realizado pelo empregado parente, em empresas familia-
res, sob o regime home office, em contexto de pandemia, permite depreen-
der o laborioso encargo incumbido a esse trabalhador, a quem cabe se 
atentar, além da vinculação bipartida que há, sumariamente, entre em-
pregado e empregador, à responsabilidade extralaboral, por assim dizer, 
tanto em relação ao que lhe é prescrito, enquanto empregado, quanto 
a sua prática real, em contexto totalmente inusitado, no atual cenário 
pandêmico. 

Compreende-se que a situação imposta a esse trabalhador em em-
presas familiares torna-lhe tanto mais submisso a um real trabalho que 
suplanta o prescrito, mediante existência factual de laços afetivos, sob os 
quais se congregam papéis, funções e sentimentos, simultaneamente.

Ademais, imputado pelo panorama atual, o regime de trabalho 
home office tornou-se uma modalidade premente, fazendo com que se 
acrescessem as demandas e responsabilidades do empregado. Ora, se há 
que existir um equilíbrio entre qualidade de vida e produtividade, a con-
temporaneidade rompe com tal paradigma, ao exigir do trabalhador uma 
coexistência tripartida, que extrapola o binômio empregado e emprega-
dor, na perspectiva do trabalho a ser realizado. Isso porque, ao ultrapassar 
o espaço delimitado, à medida do trabalho prescrito e o real do trabalho, 
a atualidade do regime home office sobrepuja, mais uma vez, com o que 
deveras cabe ao exercício do trabalhador, ao fazer com que este se desdo-
bre num interstício de tempo-espaço para atender ao que lhe é imposto. 
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Acrescentem-se a tal as relações instauradas no contexto familiar, bem 
como no âmbito trabalhista, como o provável conflito, porquanto sensí-
vel a rupturas no próprio seio da família, dado ser este unido pelo afeto.

A potencial ocasião propícia a dissabores familiares constitui, em 
si, numa conclusão axiomática, um impedimento à realização do traba-
lhador enquanto ser subjetivo que busca se ressignificar em seu ambiente 
e exercício laboral, porque impelido a lidar, agora com maior frequência, 
com a microfísica do poder exercida por seu empregador-parente, em 
ambiente diverso do local específico para a execução de seu trabalho, em 
virtude do contexto de home office praticado em cenário de pandemia.

Há que se considerar, diante do exposto, que as circunstâncias 
atuais contribuem para o distanciamento do trabalho prescrito e o real 
do trabalho, influenciando diretamente na saúde do trabalhador parente 
em empresas familiares, com notável sobrecarga de trabalho, que poten-
cializa situações de estresse, capaz de gerar dor e sofrimento, ao invés do 
prazer ora alçado, porque distante a possibilidade do devido equilíbrio 
das relações aí estabelecidas.

Imperioso se faz, portanto, atentar-se para as atuais condições de 
trabalho as quais é exposto esse trabalhador parente, em busca do real e 
genuíno sentido do labor, qual seja, o de propiciar ao indivíduo o reen-
contro com a sua subjetividade.
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A MEDIAÇÃO FAMILIAR EM CASOS DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL: DA PALAVRA QUE 

FERE A PALAVRA QUE CURA
Fábio Gomes Paulino1

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Não é novidade e nem difícil imaginar que todas as famílias pos-
suam conflitos. As divergências de opiniões e interesses impulsionam a 
instauração dos problemas que tendem a afastar os indivíduos ao invés 
de aproximá-los no debate.

Na maioria dos casos há uma similaridade dos problemas enfren-
tados já que as famílias guardam identidades, porém, há muito a socieda-
de já vem experimentando novas composições, deixando de lado a ideia 
clássica de uma família patriarcal e matrimonializada.

Não muito distante disso, embora seja afetividade um laço, as di-
ferenças podem e devem se insurgir e nessa medida, serem vistos como 
salutar ao próprio crescimento e desenvolvimento familiar.

Família tornou-se muito mais que os vínculos jurídicos e sanguí-
neos, assumindo o caráter instrumental cuja base do afeto é o maior en-
lace daquelas pessoas que compartem do mesmo objetivo de vida, de 
relações interpessoais e sociais não necessariamente com a obrigação de 
um vínculo sexual (Farias e Rosenvald, 2012).

Como na natureza, a família nasce, cresce, se desenvolve e pode 
vir a ter um afim. Esse enlace que hora uniu, pode ser desfeito ou mesmo 
ganhar novo nó. Nesse afrouxar, o distanciamento, não só físico, mas 
também do diálogo e da manifestação do afeto e respeito pode dar lugar 
a atitudes repulsivas que na perspectiva dos integrantes vai influencia e 

1 Advogado, Professor e Mediador Judicial e Extrajudicial. E-mail: fabiogomespau-
lino@gmail.com.
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atingir outros entes, como filhos ou mesmo crianças e adolescentes cuja 
relação esteja sob os  cuidados de alguém.

No viés de falta de um diálogo ou mesmo de falas (des) construí-
das em relação a postura do outro, surge a prática de influências negati-
vas nos filhos com o fito de vingar ou mesmo de ter nos menores um tipo 
de aliado emocional em meio ao conflito familiar.

Esse conflito pode ser exemplificado por um processo de divórcio 
sendo iniciado ou de uma relação já existente entre os pais separados.

A alienação parental, tida como estes atos de má influência ou 
dificuldades na relação com o outro genitor, responsável ou integrante fa-
miliar, vem ganhando cada vez mais notoriedade na sociedade brasileira, 
já tendo seu lugar no panteão jurídico com a Lei 12.318 de 26 de agosto 
de 2010, a Lei que dispõe sobre a Alienação Parental.

Os dados no Brasil ainda são imprecisos, carecendo de maiores 
avanços na pesquisa e acompanhamento, mas a situação é muito rela-
tada por casais em meio ao processo de divórcio onde há sentimentos 
e mágoas, questões e interesses mal resolvidos ou ainda em divergência 
socioeconômica.

Em que pese a Lei brasileira sobre a alienação parental já seja 
alvo um projeto para sua revogação, o PL 498 de 2018 em tramitação 
no Senado Federal, o presente artigo não visa enfrentar a matéria, tão 
somente levar ao seu leitor, propondo uma análise da possibilidade de se 
oportunizar aos envolvidos nos atos de alienação parental, pais e respon-
sáveis, a considerar possibilidade de trabalhar esse diálogo e minimizar o 
conflito, através da mediação familiar.

Para a construção foi adotado como metodologia de pesquisa 
bibliográfica.

2 A MEDIAÇÃO FAMILIAR COMO MÉTODO PROPOS-
TO NA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS: UM VOTO À PA-
LAVRA

A mediação pode ser conceituada como um método de solução 
de conflitos, tida em seu formato autocompositivo, orientada e dirigi-
da pela figura de um terceiro não interessado no objetivo principal da 
(re) conquista do diálogo, ora perdido ou abalado pela existência de uma 
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divergência de interesses.
É caracterizada pelo seu caráter disponível visto que as partes 

escolhem o método bem como o mediador.
A Lei 13.140 de 26 de junho de 2015 (Brasil, 2015), a chamada Lei 

da Mediação, expõe claramente essa ideia no parágrafo único do artigo 
1º e parágrafo segundo do artigo 2º:

Art. 1º...
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exer-
cida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 
aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvol-
ver soluções consensuais para a controvérsia.
[...]
Art. 2º...
§ 2º Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de 
mediação.

Como um dos chamados métodos adequados de solução de con-
flitos ou Alternative Disputes Resolutions (ADR), como são conhecidos 
internacionalmente, propõe que partes envolvidas realizem, através do 
consenso e no firme propósito de resolver suas divergências, o mínimo de 
litígio possível (FERREIRA NETTO, 2008).

A mediação e a conciliação guardam diferenças entre si no esteio 
que essa se estrutura com o objetivo, o foco no acordo, sendo muitas 
vezes utilizada como um complemento jurisdicional ou visto por alguns 
autores em subsidiariedade daquela (VASCONCELOS, 2008). 

Pontua-se que a mediação é mais adequada para conflitos que 
tenham como integrantes pessoas cujas relações possuam histórico pré-
-existente e dos quais há uma perspectiva de existência futura, destacan-
do-se, por exemplo, os conflitos familiares, domésticos, empresariais e 
escolares.

A característica dessa autocomposição retira o caráter adversarial 
tão comumente encontrado e percebido durante as soluções viabiliza-
das pelo judiciário, que via de regra, tendem a finalizar a questão, mas 
não garantir uma satisfação e o eventual cumprimento das obrigações ali 
estabelecidas.

No contexto da chamada atividade satisfativa e dentro da perspec-
tiva de uma duração razoável do processo, ambos previstos no artigo 4º 
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da Lei 13.105 de 16 de março 2015 (Brasil, 2015), o chamado Código de 
Processo Civil, a resolução dos conflitos no judiciário, muitas das vezes, 
não parece alcançar o seu principal objetivo: pacificar o conflito dentro 
de um prazo razoável.

Pela resultante natural que se dá através de uma sentença corres-
pondida nas figuras de  um ganhador e um perdedor, naturalmente sub-
sistirá o sentimento de (in) justiça por parte de um, além da dúvida quan-
to ao desconhecimento da realidade do caso por parte do julgador, que 
fica precipuamente vinculado aos ritos e atos processuais e mais distante 
das pessoas e seus sentimentos.

Percebe-se que, diferente do judiciário, a mediação aplicada às re-
lações familiares dá aos integrantes a sensação de que ninguém mais que 
os próprios envolvidos no conflito detém condição de falar sobre o tema 
e trazerem propostas e questionamentos sobre o efetivo cumprimento e o 
atingimento da solução proposta.

Ganha-se, com este método, o empoderamento dos indivíduos na 
fala e a sensibilidade da escuta, ambos em prol de uma maior percepção 
sobre a situação vivida e ao que se projeta para o futuro, com ou sem a 
manutenção daquele conflito (TARTUCE, 2008).

A mediação como busca da solução dos conflitos familiares surge 
como estimulo ao encontro dá ética entre os participantes. O mediador 
não exerce a função de julgar ou analisar os interesses e direitos expostos, 
tão somente auxilia os integrantes para que a futura decisão seja encon-
trada pelos próprios, numa circular de fala e escuta propiciada pela orga-
nização de tempo e um comportamento respeitoso no ambiente, ausente 
de agressividade e com um diálogo producente (SALLES, LORENCINI, 
SILVA, 2020).

Por meio de técnicas como a circularnarrativa, transformativo-
reflexiva e dialógica, dentre outras, o mediador oportuniza que os par-
ticipantes possam se entender melhor em decorrência da interação ou 
da descontrução de falas agressivas num convite a (re) interpretá-las 
(GOMMA, 2016). 

Ao optarem pela mediação, visto que trata-se de uma escolha e não 
uma imposição, cuja previsão legal alcança toda e qualquer fase do pro-
cesso, ganhando a recomendação do legislador nos parágrafos segundo e 
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terceiro do Código de Processo Civil, as partes se empenham na tentativa 
de solução e conferem à mediação um voto à palavra, um voto a cida-
dania que pretende verificar os verdadeiros interesses que motivaram os 
envolvidos a litigar, e ao constatá-los, poder tratar a causa e oportunizar 
a paz (OLIVEIRA, 2020).

O diálogo é alçado a principal ferramenta capaz de por fim ao 
conflito ou mesmo minimizar os problemas que se estruturam em vol-
ta. tragando todos os envolvidos além de devolver a eles a percepção da 
realidade.

3 A ALIENAÇÃO PARENTAL: DO CONCEITO A REA-
LIDADE

A chamada Lei de Alienação Parental de número 12.318 de 26 de 
agosto de 2010 (Brasil, 2010), tem como principal objetivo conceituar a 
alienação parental identificando possíveis agentes da prática, apresentan-
do uma sistemática processual de desenvolvimento bem como enume-
rando atos dos quais o juiz pode utilizar para inibir ou atenuar os efeitos.

De acordo como artigo 2º, a prática de alienação parental é iden-
tificada quando presentes  elementos de interferência na formação psi-
cológica, praticada por quaisquer pessoas que tenham influência sobre 
a criança ou adolescente, são capazes de dificultar a convivência com o 
outro genitor, responsável ou integrante da família.

Art. 2o  Considera-se ato de alienação parental a interferência na 
formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 
induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 
criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 
para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculos com este. 

Há no parágrafo único do artigo supra uma relação proposta pelo 
legislador de quais atos ensejariam como resultante a alienação parental. 
Cuida-se que há uma abertura não somente a profissionais aptos a ana-
lisarem determinados atos e assim concluírem pelo sim pelo não, mas 
ficou também a cargo do juiz a conclusão se estes atos serão tidos como 
prática de alienação.

Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação 
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parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados 
por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:  
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; 
II - dificultar o exercício da autoridade parental; 
III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar; 
V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevan-
tes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço; 
VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares 
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles 
com a criança ou adolescente; 
VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, vi-
sando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o 
outro genitor, com familiares deste ou com avós.

O artigo traz práticas que envolvem diversas formas de interação 
entre o genitor ou responsável e a criança e o adolescente, sejam pela 
fala, quando se imagina o que seria uma campanha de desqualificação 
do genitor e sua conduta de paternidade ou maternidade, passando pela 
dificuldade do exercício e manutenção de uma convivência, quais sejam 
os encontros presenciais ou contatos (in) diretos e suas informações, che-
gando alteração de documentos e dados pessoais com a busca de se bur-
lar a localização física.

Em que pese a Lei tenha sido promulgada e já tenha sua aplica-
bilidade percebida na realidade dos juristas brasileiros, é importante re-
montar ao surgimento do conceito de alienação parental bem como sua 
evolução e porque não suas críticas.

A discussão acerca da alienação parental nasce das proposições 
do psiquiatra americano Richard Gardner no início da década de 80 e 
teve objeto de estudo o comportamento observado em crianças cujos 
genitores estavam em processo de divórcio, caracteristicamente em alta 
litigância, onde a guarda dos filhos era um dos pontos mais conflitantes 
(GARDNER, 2001).

Foi cunhado pelo autor a expressão “Síndrome de Alienação 
Parental”, comumente chamada de SAP (GARDNER, 1985), que re-
presenta uma espécie de influência de um dos genitores sobre a criança 
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em detrimento do outro, manifestada, incialmente, por uma campanha 
difamatória e de rejeito pessoal.

O cenário descrito inicialmente nas pesquisas da SAP, compõem-se 
da estrutura familiar patriarcal e matrimonializada onde dada a ocorrên-
cia do divórcio, na década 80, muito comum seriam que os filhos perma-
necerem com as mães, tendo então estas, em muitas vezes, consideradas 
socialmente como as mulheres abandonadas.

Não obstante muitas críticas se insurgiram em contraponto a teo-
ria de Gardner, por colocar em voga a figura da mulher, mãe, como a úni-
ca alienadora, vingativa em relação ao suposto abandono do patriarca, o 
mantenedor da família.

Das críticas que a SAP vem recebendo como passar dos anos, a 
não mais relevante, mas importante no quesito empírico está em rela-
ção aos experimentos e comprovações científicas (não) trazidas pelo au-
tor (SOMA, CASTRO, WILLIAM & TANNUS, 2016), o que pode, no 
decorrer de sua consideração e adoção pela sociedade em geral, gerar 
entendimentos divergentes e equivocados quantos aos atos nas relações 
familiares ou comportamentos das crianças e adolescentes com seus 
responsáveis.

Há um forte receio que a SAP ganhe mais consideração gerando 
a ocultação de outros problemas tais com abusos e violências ou  desen-
cadear o acirramento das discussões e conflitos sem adentrar de fato na 
questão que envolve a família.

A grande preocupação é iluminar mais as figuras do alienador e do 
alienado e esquecer da criança e do adolescente e de todos os outros que 
estão envoltos na relação familiar. 

Para Gardner, a forma mais adequada de tratamento da aliena-
ção parental seria a inversão da guarda, privilegiando assim o genitor ou 
responsável alienado e demonstrando ao alienante as consequências dos 
atos numa espécie de tratamento punitivo (GARDNER, 1985).

Essa prática foi adotada na lei brasileira, constante no artigo 6º, 
inciso V ao se vislumbrar que o juiz poderá “determinar a alteração da 
guarda para guarda compartilhada ou sua inversão.”

O que se percebe é que na proposição do autor, que tem na mera 
transposição do menor de um lado ao outro, o diálogo permanece 
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quebrado, desconsiderado, desestimulado de se restabelecer, até mesmo 
para que se verifique a fundo se de fato houve ou há qualquer tipo de 
influência negativa ou divergente de um genitor ao outro.

O tratamento, por assim dizer, reduz simplesmente a análise do 
caso focando nas partes, nos genitores ou responsáveis, no alienante e no 
alienado, sem considerar a criança ou adolescente ou mesmo o cenário 
em que todo estão envolvidos.

Há uma expressa consideração das falas entre os genitores, autor 
e réu nas acusações, minorando a vontade e o objetivo maior que seria 
o cuidado e a proteção da criança sem qualquer interdisciplinaridade no 
acompanhamento dos casos, o que, repete-se, redunda na carência de 
embasamento científico para a tese.

4 DA PROPOSTA DA MEDIAÇÃO FAMILIAR E A 
TRANSDISCIPLIENARIEDADE PARA A ALIENAÇÃO 
PARENTAL

Viabilizar aos integrantes de um conflito familiar o momento de 
fala, escuta, perguntas e respostas, surge como forma adequada e salutar, 
principalmente em situações que envolvam a relação de pais ou respon-
sáveis por crianças e o seu momento em meio a um divórcio e separação.

Há nessa seara um componente emocional muito sensível e impor-
tante a ser preservado, correspondendo a um procedimento mais comple-
xo e que requer especial atenção, sobretudo do mediador.

Tem-se que o mediador, pela característica de gestor do conflito 
enquanto dirigente da sessão de mediação (GOMMA, 2016), até mesmo 
para que se garanta a organização de falas e que o ambiente de respeito e 
ordem se mantenha, deve guardar sempre um respeito ao próprio proce-
dimento em si, cujo objetivo não é finalizar a questão, alcançar a redução 
do conflito à mera redação do acordo, mas o restabelecimento do diálo-
go, os entendimentos recíprocos passando pelas questões e interesses que 
levaram as pessoas até ali.

A solução de qualquer controvérsia, passando pela mediação, con-
ta a possibilidade de que hajam outros profissionais envolvidos.

Fala-se da transdisciplinaridade da mediação, sobretudo do 
familiar.
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A lei processual civil reconhece e estimula os métodos consensuais 
de solução de controvérsias, convidando a todos os envolvidos no proces-
so, sejam juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, no curso do processo ou mesmo em caráter antecedente.

Art. 3...
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução con-
sensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no 
curso do processo judicial.

Foi dada especial atenção, no que tange a questões familiares, 
reafirmando o estímulo do parágrafo terceiro do artigo 3º, mas agora 
deixando clara a possibilidade de outros profissionais de outras áreas, 
atuarem como auxiliares.

Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreen-
didos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 
dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento 
para a mediação e conciliação.
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determi-
nar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem a 
mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.

O artigo preconiza a utilização da mediação e a abertura para o 
atendimento multidisciplinar, ao qual se tem na figura de co-mediadores, 
psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas e quaisquer outros 
que possam vir a somar esforços numa economia de tempo, dinheiro e 
preservação da saúde e dignidade os envolvidos, sobretudo das crianças.

A Lei da Alienação Parental também traz no artigo 6º, inciso IV, 
que trata das medidas a fim de inibir ou atenuar as práticas, a possibili-
dade de acompanhamento por profissionais da área de psicologia: “IV 
- determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;”

Ao se falar de conflitos instituídos tendo em meio ao chamado 
espiral do conflito, que pode ser conceituado como uma progressiva esca-
lada resultante de um círculo vicioso de ação e reação (GOMMA, 2016), 
a prática ou suspeita de alienação parental pode ser tratada com as me-
todologias contidas na mediação aliadas a expertises dos profissionais 
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participantes que deverão auxiliar na identificação da real existência dos 
atos que alienam a criança ou adolescente em relação ao seu genitor, bem 
como conduzir para esses genitores ou responsáveis possam tratar das 
questões sem envolver o menor.

Questões maiores e mais complexas cujo domínio profissional ex-
cede ao mediador, devem ser oportunizadas a pessoas como psicólogos, 
para que em sessões específicas com estes possam os pais, responsáveis, 
menores e familiares, terem um atendimento adequado a fim de se en-
contrar reais motivos que alimentam ao conflito.

Há que se ter em mente a preservação dos menores envolvidos 
nas relações jurídicas, sobretudo nas conflituosas, merecendo emprego 
possível de métodos para manutenção de todos os seus direitos, sendo 
essa uma responsabilidade de toda a sociedade com expressa previsão 
na Constituição Federal, o que resguarda sobre existência de eventual 
opressão no artigo 227 (Brasil, 1988):

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, 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.

O objetivo acima é também percebido no artigo 3º da Lei 8.069 de 
13 de julho de 1990 (Brasil, 1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e so-
cial, em condições de liberdade e de dignidade.

Salienta-se que os próprios atos praticados ou suspeitos de aliena-
ção já tendem por si afetar o menor em vários âmbitos, sobretudo no seu 
psicológico momentâneo, podendo chegar a esfera da integridade física e 
a da personalidade, razão esta cuja presença de profissionais adequados 
para este mapeamento se faz necessária.
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Não se olvida a considerar que aos maiores, os pais e responsáveis, 
também poderá resultar uma série de danos ao íntimo, dadas palavras e 
atos que ferem o senso individual, podendo, invariavelmente correspon-
der em afastamentos em relação aos filhos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mediação, como um método adequado de solução de conflitos 
familiares, se apresenta como uma oportunidade para que os envolvidos 
possam retomar o diálogo e, orientados pela figura do mediador, num 
ambiente adequado, construir um possível acordo, pautando-se sempre 
pela dialética de uma fala clara e uma escuta ativa, aberta.

Destaca-se sua aplicação nas searas de convívio prévio e numa 
existência futura, notadamente nos laços familiares que passam por pro-
blemas de comunicação, onde a família vai muito além da configuração 
clássica patriarcal e oriunda de um casamento hétero compositivo.

A conceituação dos atos de alienação parental expressa-se também 
pela existência de um diálogo nocivo à imagem dos genitores ou respon-
sáveis, tendo na criança ou adolescente, o repositório de informações e 
construções psicológicas tendentes a acirrar as divergências gravitantes 
num processo de divórcio.

A aplicação da mediação, com vistas a descontruir o muro que 
surge pela falta do diálogo, é um voto a ética que deve orientar as relações 
sociais, sobretudo familiares, que contam com um passado e terão, a sua 
forma, um futuro a existir, na preocupação também psicossocial de todos 
os envolvidos.

Observa-se que a metodologia convida a todos os integrantes a não 
só olharem para o conflito em si e seus interesses particulares, mas a 
abrirem o pensamento para uma integração social que há no conflito, 
viabilizando que a fala e a escuta possam permitir o alcance do benefício 
maior a todos, sobretudo aos menores na relação.

A busca pela paz no judiciário não deve ser vista como única e pri-
mordial, bem como a aplicação da Lei friamente não tem mais o condão 
de garantir a satisfação dos envolvidos.

A proposição aqui tecida, muito embora tanto o estudo sobre a 
mediação familiar quanto a síndrome da alienação parental careçam e 
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mereçam maiores desdobramentos, é de que a abertura à todos envolvi-
dos para os meios adequados de solução de controvérsias e aos profis-
sionais capacitados para que possam ajudar no melhor entendimento do 
caso e do conflito, devam ser priorizados na somatória de esforços que 
conta também com o judiciário e da lei.

A mediação em situações de alienação parental é a porta por onde 
todos são convidados a passar para que a palavra que um dia feriu possa 
vir a curar.
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ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES 
DE TRABALHO: ASPECTOS JURÍDICOS 

E PSICOSSOCIAIS 
Letícia Cristina Gonçalves Rosa1

1. Considerações iniciais

O assédio moral nas relações de trabalho é uma prática que cada 
vez mais está se tornando corriqueira no ambiente laboral. 

Trata-se de toda conduta abusiva, reiterada e prolongada, quando 
há intuito do assediador praticar violência psíquica, contra os princípios 
éticos individuais e coletivos, visando afetar o assediado ou o ambiente 
de trabalho. Os episódios de assédio podem afetar a higidez do ambiente 
laboral e, principalmente, incidir em doenças físicas, psíquicas afetando a 
saúde mental do trabalhador. 

O tema em questão preocupa não apenas os indivíduos, sindica-
tos, organizações empresariais, os juristas como também estudiosos da 
psicologia, já que a prática pode gerar consequências transdisciplinares, 
tanto no âmbito jurídico, social e também na saúde, pois pode acarretar o 
desenvolvimento de patologias e, até mesmo, prática de autoextermínio. 

Nesta perspectiva, através da reflexão acerca da prática de assé-
dio, verificando as principais consequências psíquico jurídicas, buscou-se 
analisar a responsabilidade do empregador e avaliar métodos que visem 
coibir a prática desta violência nas instituições laborais.

Toda a conduta abusiva e repetitiva que se manifeste através de pa-
lavras, atos, comportamentos antiéticos que atentem contra a dignidade 

1 Advogada, professora e preceptora de Direito, especialista em Direito do Trabalho 
e Previdenciário (PUC/MG), Pós-graduada em Docência com Ênfase em Ensino 
Jurídico (Arnaldo), membro das Comissões OAB Jovem, OAB vai à Escola e Da-
tiva na Comissão de Admissibilidade e Instrução do Processo Ético Disciplinar do 
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG. E-mail: contato@leticiarosa.adv.br.
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ou a integridade física e/ou psíquica do ser humano, é tida como prática 
de assédio moral. 

A prática de assédio gera danos ao indivíduo, prejudicando a saú-
de mental e física ou colocando o emprego do assediado em perigo, po-
dendo acarretar doenças físicas e até mesmo transtornos psíquicos como 
a depressão, por exemplo. 

Decerto que esta violência possa trazer prejuízos ao empregado, 
poderá ainda acarretar prejuízos para a organização (instituição em-
pregadora), prejudicando o clima do ambiente de trabalho, provocando 
desarmonia, podendo gerar absenteísmo, afastamentos previdenciários, 
além de consequências jurídicas, como o dever de reparar danos gerados 
pelo assediador, em decorrência da responsabilidade objetiva.

Tais temas serão abordados no presente artigo, utilizando-se da 
metodologia de pesquisa bibliográfica, almeja-se expor de modo sucin-
to as formas de assédio que se apresentam comumente nas relações de 
trabalho, analisando as consequências da prática no âmbito psíquico e 
jurídico.

Pretende-se ainda, analisar a responsabilidade civil do empregador 
decorrente dos danos gerados pela prática do assédio, buscando abordar 
métodos que visem coibir a prática de assédio nas relações juslaborais.  

2. Assédio moral: conceito e formas/técnicas 

Os termos assédio moral ou violência moral, poderiam ser subs-
tituído também pelo termo mobbing2, devido às repercussões causadas à 
saúde mental dos trabalhadores e, muito embora seja uma prática mile-
nar que sempre esteve intimamente relacionada ao trabalho, nos últimos 
anos começou a ganhar visibilidade, na medida que a emergência das 
noções de direitos humanos e cidadania possibilitaram a sua recorrência 
no mundo do trabalho.

A violência moral é definida como toda atitude antiética, violen-
ta e abusiva que de forma reiterada vise repercutir de forma negativa, 
violando a dignidade da vítima, infringindo seus direitos fundamentais. 

2 Este termo foi identificado em 1984 pelo psicólogo alemão Heinz Leymann, e 
definido como ações repetidas e repreensíveis, ou claramente negativas, dirigidas 
de maneira ofensiva contra empregados, que podem conduzir ao seu isolamento 
do grupo no local de trabalho (AMATO et al.,2002).
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De forma brilhante, quando da implementação do Ato Conjunto TST.
CSJT.GP 8, de 21 de março de 2019, que institui a Política de Prevenção 
e Combate ao Assédio Moral no Tribunal Superior do Trabalho e no 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, oportunidade em que a carti-
lha emitida na ocasião assim conceituou o assédio moral:

Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes 
e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e 
prolongada, no exercício de suas atividades. É uma conduta que 
traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando 
a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. O assé-
dio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer 
conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, 
atos, gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à 
dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo 
em perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho 
(BRASIL,2019).

Segundo Hirigoyen (2002, p. 128) “[...] o assédio nasce com algo 
inofensivo e propaga-se insidiosamente”. Ou seja,  a pessoa assediada, 
por vezes acredita que o ato trata-se de uma brincadeira e aos poucos, 
com a reiteração da prática evidencia-se a violação a sua dignidade, re-
tratando humilhação, angústia, depressão. 

A reincidência das ações é que tornam o fenômeno do assédio in-
sustentável e destruidor. “Discussões, impulsos, agressões verbais, segui-
dos por pedidos de desculpa, não caracterizam o fenômeno, mas sim a 
sua repetição, permanência e desestabilização das estruturas psicológicas 
do indivíduo” (TROMBETTA; ZANELLI, 2010, p. 38).

Configuram-se e se caracterizam determinados comportamentos 
como assédio moral, a doutrina aponta e denomina como “técnicas” 
destinadas a desestabilizar o assediado. As técnicas que caracterizam 
o assédio moral, segundo Hirigoyen (2017), se evidenciam na recusa à 
comunicação direta; desqualificar; desacreditar; isolar; vexar; induzir ao 
erro, o assédio sexual e o abuso de poder.

A violência moral do trabalho pode ocorrer de forma subjetivis-
ta (interpessoal) ou objetivista (o assédio moral institucional ou orga-
nizacional). Sendo que no assédio interpessoal existem ao menos duas 
partes envolvidas, geralmente o superior hierárquico e subordinado ou 
colegas em mesmo nível, denominados respectivamente como vertical 
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e horizontal. Enquanto o assédio moral institucional ou organizacional, 
ocorre quando o próprio empregador (pessoa jurídica) é autor da violên-
cia, e se caracteriza por práticas nocivas e política organizacional hostil 
visando apenas lucratividade.

Neste diapasão, nota-se que o assédio moral institucional vem cres-
cendo em um grau mais acentuado de competitividade nas instituições 
empregadoras, que almejam maior produtividade, via de consequência, 
o tratamento dispensado aos trabalhadores pode gerar uma intolerância 
e até mesmo acúmulo de atribuições a um só colaborador, de quem se 
espera uma polivalência; fonte de economia de custos, vez que evita a 
contratação de outros colaboradores para cumprirem a atividade por ele 
desenvolvida (MENEZES, 2012). 

Para que ações e atitudes no âmbito laboral se configurem em assé-
dio moral deve ser observado se há a prática de ato abusivo ou agressivo; 
a reiteração da conduta bem como a intenção do assediador.  

3. Consequências psíquicas e jurídicas 

O assédio moral, cada vez mais, está se mostrando um verdadeiro 
fenômeno nas relações de trabalho, não sendo possível dizer que a prática 
em si do assédio moral seja uma doença, mas a condenada prática pode 
desencadear na vítima consequências psicossociais como estresse, isola-
mento, angústia, sofrimento no trabalho, além de desencadear doenças 
como ansiedade, síndrome de burnout, depressão, gerando danos físicos e 
psicológicos (ZANETTI, 2009).

A psiquiatra Dra. Hirigoyen (2002, p. 169), abordando a temática, 
destacou que existem “diversas consequências pós-traumáticas que a víti-
ma sofre, o que significa que não voltará a ter o mesmo comportamento e 
as mesmas atitudes que costumava ter antes de ser assediada.”

Diante da gama de consequências negativas na saúde mental e 
bem-estar físico do assediado, necessário se faz destacar a ordem jurí-
dico-constitucional, que prevê a saúde como um direito humano funda-
mental pertencente a todos e sendo dever do Estado garanti-lo, nos ter-
mos do artigo 196 da Constituição Federal  (BRASIL, 1988).  

A Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT (BRASIL, 1943), em 
seu do artigo 2º aduz que, ao assumir os riscos de seu empreendimento, 
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cabe ao empregador garantir um ambiente de trabalho adequado que 
respeite a integridade física e mental do trabalhador, resguardando seu 
direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Mais adiante 
falaremos sobre a responsabilidade do empregador.

A proteção do bem-estar do trabalhador, nada mais é do que a 
completa eficácia dos princípios contidos na Constituição Federal, sendo 
que a higidez do ambiente laboral é princípio de índole constitucional, 
tutelado no art. 200, VIII, e mediatamente, no art. 225, caput, ambos da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988).

O artigo 7º, XXII, também da Carta Magna (BRASIL, 1988), dis-
põe que é direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao tra-
balho por meio de normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, 
além de outros que visem a melhoria de sua condição social.

Não pode ser olvidado que a Constituição Federal tem como fun-
damento a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, 
conforme tutelado no artigo 1º, inciso III e IV, sendo que a Lei Maior 
(BRASIL, 1988), assegura ainda, o direito à saúde, ao trabalho e à honra 
nos termos de seus artigos 5º, X e 6º. A prática de assédio moral viola e 
agride de sobremaneira o princípio da dignidade da pessoa, atingindo os 
direitos de personalidade, e como já dito também, atenta contra a saúde 
e bem-estar do trabalhador. 

Nas palavras de Maurício Delgado:

O princípio da dignidade da pessoa humana traduz a ideia de que 
o valor central da sociedade, do Direito e do Estado contemporâ-
neos é a pessoa humana, em sua singeleza, independentemente de 
seu status econômico, social ou intelectual. O princípio defende a 
centralidade da ordem juspolítica e social em torno do ser huma-
no, subordinante dos demais princípios regras, medidas e condutas 
práticas (DELGADO, 2006, p 40).

Notadamente nas normas celetistas, inexiste conceito ou tipifica-
ção da prática de assédio moral. Sendo que, mesmo com Lei 13.467/2017, 
lei da “Reforma Trabalhista” também não tratou sobre o tema de modo 
específico. 

Muito embora a regulamentação ainda seja deficiente, tal como 
exposto alhures aos trabalhadores, aplicam-se os princípios gerais de 
Direito as normas contidas na Constituição Federal, Consolidação das 
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Leis do Trabalho e também no Código Civil, sendo que as normas jurí-
dicas insculpidas nestes diplomas, visam garantir e resguardar os direitos 
dos trabalhadores, principalmente no que cerne um meio ambiente labo-
ral salubre, com higidez de modo que possam fazer parte de uma organi-
zação bem estruturada e que garanta o bem-estar, saúde e segurança de 
seus colaboradores (BRASIL, 2009).

As condições de trabalho, a economia, as alterações sociais e as 
evoluções no âmbito do trabalho, influenciam tanto no processo saú-
de-doença como também na qualidade de vida da população em geral 
(BENEVIDES-PEREIRA, 2002). De modo que, o ambiente de trabalho 
saudável e equilibrado propicia maior produtividade e bem-estar, além de 
ser direito constitucionalmente garantido. Notadamente, verifica-se que 
o desequilíbrio na saúde do empregado, pode acarretar prejuízos sociais 
e econômicos,  afetando diretamente tanto o empregado, quanto à orga-
nização na qual está inserido (ALVES; PALERMO NETO, 2007).

O arcabouço jurídico também visa coibir esta violência contra o 
trabalhador,  sendo que, quando configurado o assédio moral, há o dever 
de indenizar a vítima, com amparo nos artigos 5º, V e X, da Constituição 
Federal (BRASIL,1988) e nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil 
(BRASIL,2002), bem como nos princípios basilares da nova ordem cons-
titucional, mormente naqueles que dizem respeito à proteção da digni-
dade humana, da inviolabilidade (física e psíquica) do direito à vida, do 
bem-estar individual (e social), da segurança física e psíquica do indiví-
duo, além da valorização do trabalho humano.

A legislação infraconstitucional prevê o dever de indenizar daque-
le que causar dano a outrem, seja moral ou material, tendo a aplicação 
de tais dispositivos subsidiariamente ao Direito do Trabalho por autori-
zação do art. 8º da CLT (BRASIL, 1943).

Por sua vez, o diploma celetista alterado pela Lei nº13.647/17 
(BRASIL,2017), em seus artigos 223-B, 223-C e 223-E aborda o conceito 
de dano extrapatrimonial e a viabilidade de reparação.

Como se observa, a prática do assédio moral pode gerar conse-
quências transdisciplinares, tanto no âmbito jurídico, social e também na 
saúde, trazendo reflexos na vida do assediado e também da organização 
empregadora.
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4. Responsabilidade do empregador

Tal como dito alhures, são direitos dos trabalhadores a redução 
de riscos inerentes ao trabalho, por meio da saúde, higiene e segurança, 
por força do artigo 7º, XXII da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a 
Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943) aduzem que cabe a 
organização empresária cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 
e medicina do trabalho como também, instruir os empregados quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças 
ocupacionais.

Por força do primado Princípio da Alteridade, insculpido no artigo 
2º da CLT (BRASIL, 1988), deverá o empregador assumir os riscos de 
seu empreendimento, além de que exerce o poder de direção nas relações 
juslaborais, o que engloba a organização do trabalho com o poder disci-
plinar e controle sobre o trabalhador, sendo-lhe conferido o poder e dever 
de fiscalizar e aplicar sanções disciplinares (HIRIGOYEN,2002).

Nessa linha, a organização empresarial é obrigada a assegurar a 
higidez e salubridade do ambiente de trabalho, de modo que não pode 
disponibilizar à pessoa trabalhadora estrutura e condições precárias de 
labor, como ocorre nos episódios de assédio, situação que atenta contra 
a dignidade humana. 

Portanto, no que tange qualquer violação aos bens de ordem mo-
ral ou até mesmo perturbações psicológicas e doenças que decorram 
da prática de assédio no ambiente laboral, por exemplo, consistira em 
um problema da organização/empregadores, não do indivíduo (SATO; 
BERNARDO, 2005).

Deste modo, considerando que as técnicas de assédio podem ser 
praticadas pelo próprio empregador, como também através de seus cola-
boradores, independentemente de ter sido praticado por algum de seus 
empregados a organização responderá civilmente pelo assédio cometido 
por este terceiro, desde que esteja ligado ao ambiente laboral. Nesse sen-
tido, Lima Filho leciona:

Dessa forma, o empresário ou empregador é sempre responsável 
pelos atos ilícitos praticados pelos seus empregados ou prepostos, 
pelo fato de constituir poder diretivo e, no entanto, tem o dever 
de zelar e prevenir os riscos no ambiente de trabalho. Porém, o 
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empregador será responsabilizado somente quando o empregado 
estiver no exercício de suas funções durante a jornada de trabalho  
(LIMA FILHO,2009, p. 112).

Tal como já abordado anteriormente, o Direito brasileiro prevê o 
ressarcimento a danos sofridos que podem ser de natureza física, moral 
e material, o que encontra no Código Civil, na Consolidação das Leis do 
Trabalho e também na Carta Magna, sendo que especificamente em seu 
artigo 7º - XXVIII (BRASIL, 1989), prevê a possibilidade de reparação 
pelo empregador dos danos causados por acidente de trabalho a empre-
gados urbanos e rurais.

Desse modo, o empregador poderá ser responsabilizado nos epi-
sódios de assédio moral tanto por não coibir condutas violentas como 
esta, sendo que neste caso, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teo-
ria da responsabilidade subjetiva, por dolo ou por culpa, mas com culpa 
presumida. 

Destaca-se que para gerar o dever de indenizar é necessária a ocor-
rência de três requisitos: (i) ocorrência do dano; (ii) a ação reiterada do 
agente em determinado lapso temporal; (iii) o nexo causal entre a ação 
e o dano.

Neste aspecto, caso exista um ambiente de trabalho desequilibra-
do, sem a preservação da saúde, segurança e qualquer higidez, como 
ocorre quando dos episódios de assédio moral, tal fato ensejará no dever 
da organização empresarial em indenizar à vítima pelos danos sofridos.

5. Métodos que coíbam a prática de assédio moral nas rela-
ções de trabalho 

No ordenamento jurídico temos uma série de normas que visam 
resguardar os direitos e a proteção da saúde e bem-estar do trabalhador, 
além de tantas outras que buscam, através da indenização à vítima, repri-
mir, punindo pedagogicamente o agressor.

A doutrina também destaca a existência de tutelas inibitórias, que 
visam justamente prevenir a ocorrência de práticas lesivas ao trabalhador. 
Nas palavras de Lima Filho: 

A tutela inibitória tem caráter eminentemente preventivo, de 
forma que a tutela específica consiste em manter na íntegra um 
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direito alvo de provável lesão. E o fato de possuir este caráter pre-
ventivo faz com que sempre se obtenha de forma efetiva a tutela 
requerida, já que impede que o direito seja lesado, dando ensejo ao 
órgão jurisdicional conceder a tutela na sua forma mais específica 
possível (LIMA FILHO, 2009, p. 118).

A tutela inibitória visa prevenir o ilícito, buscando evitar a sua prá-
tica, a repetição ou continuidade do ato ilícito. Visando a proteção dos 
direitos, e não a reparação do dano, como na tutela ressarcitória.

Nesse sentido, a magistratura trabalhista, através de tese do juiz 
Guilherme Feliciano (2016), pretende incentivar a tutela inibitória, 
como instrumento de freio às ações de danos morais no judiciário, bus-
cando “adiantar e propor teses para que as ações possam ser ajuizadas 
enquanto ocorre o problema, e não depois que o trabalhador assediado 
já pediu as contas por não aguentar mais o ambiente em que trabalha” 
(FELICIANO, 2016).

Além da adoção de medidas como a tutela inibitória, também se 
faz necessário que se implementem medidas organizacionais para evitar 
a prática de assédio e todas as consequências psíquico-jurídicas, como: 
possibilitar e incentivar os colaboradores a utilizarem canal de denún-
cias, onde a vítima possa ser acolhida ao invés de desacreditada. Que 
seja propiciado ambientes saudáveis e que sejam incentivadas relações de 
confiança e equidade entre os trabalhadores.

A empregadora deve incentivar políticas e treinamentos que visem 
conscientizar os colaboradores de quais práticas podem se caracterizar 
como assédio moral e quais medidas podem ser adotadas quando se é 
vítima desta violência, além de verificar que a organização busque efeti-
vamente aplicar sansões e medidas pedagógicas ao agressor.

As medidas de prevenção são necessárias tanto para preservar os 
direitos dos trabalhadores, manter a higidez do ambiente laboral como 
também para evitar prejuízos econômicos ao empregador, tal como já 
abordado anteriormente, há impactos financeiros quando existe a prática 
desta violência na organização, seja através da falta de produtividade, ab-
senteísmo, afastamentos previdenciários, como até mesmo a condenação 
judicial para que a empresa pague indenizações pecuniárias por danos 
extrapatrimoniais. 

Portanto, o combate à violência referente ao assédio moral pode 
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ser feita através de medidas preventivas, inibitórias e também ressarci-
tórias, com punições pedagógicas para coibir a prática. Destaca-se, que 
além das medidas a serem adotadas pelo empregador, a sociedade e a 
vítima devem desempenhar também, papel fundamental denunciando e 
buscando adoção das medidas para evitar a reiteração da conduta.

6. Considerações finais

Não pode ser olvidado que a prática do assédio moral, além de 
prejudicar a vida do trabalhador nos aspectos físico e psicológico,  preju-
dica e degrada também, o ambiente laboral podendo afetar a economia 
da organização empresarial.

A Constituição Federal, quando aplicada, constitui efetivo meio 
de proteção do trabalhador no que tange aos princípios e direitos dos ci-
dadãos, valores sociais do trabalho, à igualdade e à coibição da violação 
da honra e da imagem do indivíduo.

Ainda que existam meios de coibir a prática do assédio moral, é 
tarefa árdua garantir a efetividade dos direitos sociais, trabalhistas e cons-
titucionais quando existem elementos culturais combinados aos conflitos 
humanos a serem geridos unicamente pela organização empresária, que 
obviamente devem preocupar-se na implementação de medidas eficazes 
dentro das instituições, inclusive mudanças na cultura de gestão. Mas, 
forte aliado na luta contra o assédio é a conscientização da sociedade, 
das vítimas e dos trabalhadores em geral, tanto através dos sindicatos, 
como também, através dos profissionais da saúde, da psicologia e juristas 
acerca dos impactos do assédio moral no ambiente profissional, é que 
conseguiremos gerar reflexões e mudanças comportamentais, de modo a 
propiciar um ambiente de trabalho saudável e sem violência. 
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O AMBIENTE ESCOLAR E A IMPORTÂNCIA
DO PAPEL PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO

E AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DO 
SUJEITO TRANSGÊNERO

Pollyana Dias Sales de Almeida1

Márcio Bonini Notari2

Introdução

A educação em Direitos Humanos e Relações de Gênero e 
Diversidade Sexual em âmbito escolar são recentes, constitui um com-
plexo campo das modalidades e especificidades da Educação Básica com 
intuito de amenizar as desigualdades educacionais, reduzir o preconceito 
e a homofobia e promover a inclusão e mudança social através da prática 
do diálogo e o reconhecimento dos direitos humanos no processo educa-
tivo de jovens/adultos.

A partir do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
(PNEDH/2006, p.32) existem princípios da educação em direitos huma-
nos que são obrigatórios ao currículo escolar. Estes balizadores servem 
como política pública e possuem fundamentos na ética, liberdade, justi-
ça, igualdade subsidiando valores de solidariedade e cooperação.

Contudo, são observáveis em contexto escolar casos isolados e mui-
tas vezes invisíveis aos olhos de todos, a prática do preconceito, racismo, 

1 ALMEIDA, Pollyana Dias Sales de. Graduada em Letras pela Universidade do 
Estado de Mato Grosso. Pós-Graduada em Literatura Infanto-Juvenil e Ensino 
pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Pós-Graduada em Linguística 
aplicada ao ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela AJES. Graduanda em 
Bacharelado em Direito pela AJES e Pós-Graduada em Ciências Criminais e Psi-
cologia Forense pela AJES. Professora de Língua Inglesa efetiva na SEDUC-MT.

2  Professor do Curso de Direito e Estética e Cosmetologia da Faculdade AJES, 
Campus Juína, no Estado do Mato Grosso. Mestre em Direitos Sociais e Políticas 
Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. 
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sexismo, homofobia entre outras formas de discriminação.Sentir-se cida-
dão e respeitado em sua essência faz com que a aprendizagem se torne 
prazerosa e eficiente. 

O reconhecimento da identidade de gênero em âmbito escolar 
pelos alunos e professores facilitará a comunicação entre ambos e sub-
sequentemente a assimilação e o aprendizado, pois, o direito ao nome 
social promoverá a autoestima do sujeito e o uso do banheiro feminino/
masculino por alunos transgênero proporcionará a cidadania e o senti-
mento de inclusão social.

O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância da 
atuação dos professores no processo pedagógico buscando resgatar o 
respeito à diferença e à diversidade, como forma de contribuir para o 
processo de afirmação dos direitos humanos, em especial a edificação e 
afirmação da identidade de gênero, realizado em ambiente escolar.

Metodologia

O estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica para possibilitar a re-
flexão sobre a temática proposta. Ademais, de forma complementar ao 
procedimento metodológico empregar-se-á o método hipotético – dedu-
tivo, o qual consiste em partir dos argumentos gerais para os particulares. 
Quanto ao procedimento investigatório será experimental, valendo-se o 
trabalho, das seguintes fontes: artigos publicados em sites acadêmicos, 
legislações suplementares e documentos jurídicos.

Desenvolvimento

Há muitos anos nossa sociedade é embasada em normas e concei-
tos heterossexuais, lastreada numa visão da sociedade patriarcal e com 
padrões estabelecidos pelo machismo. Porém, o desenvolvimento dos 
paradigmas sociais encontra-se em constantes transformações quanto à 
opção sexual. 

A questão de gênero e sexualidade ainda é vista como doença e 
desvio de conduta, como assevera Jiménez apud Berlant e Warner (2002) 
quando afirmam que a sociedade é incapaz de acolher devidamente ou-
tras formas de expressão sexual e considerando como desvio de conduta 
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qualquer outro tipo de manifestação da sexualidade.3

Pode-se inferir então, que normalmente é ser hétero, conquanto isso 
a homossexualidade seria anormal, e, sendo anormal é assunto deixado 
de lado, rejeitado, e quanto pessoa, não vista. Há alguns anos se tinha 
uma propensão em analisar o direito da personalidade de forma consti-
tucionalizada4 devido ao fato desse direito ser considerado fundamental 
e estar previsto no princípio da dignidade humana. Termo este instituído 
após a Segunda Guerra Mundial (1945) e regimentado na Constituição 
Federal de 1988, sendo estudado pela ótica do direito público.

 Em razão das atrocidades cometidas durante o holocausto, que 
dizimou milhares de vidas, em razão do critério de raça e ideologia, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, elenca em seu 
Art. 1.º que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. Assim, o princípio 
da dignidade da pessoa restou insculpido no Art. 1, III, da Constituição 
Federal. Segundo a visão de Daniel Sarmento, a pessoa humana além 
de racionalidade, também envolve, enquanto pessoa na sua concretude, 
os elementos corporal e sentimental; não sendo considerado um meio, 
mas um fim, não sendo uma “ilha” apartada do restante da sociedade; 
assim, e necessário o respeito à autonomia, o reconhecimento/respeito 
à sua identidade e o acesso às suas garantias do ponto de vista material 
(SARMENTO, 2006, p. 67).

Porém, com o novo Código Civil de 2002 (encontra-se nos Artigos. 
11 a 21) passou-se também a ser analisado sob a ótica do direito priva-
do como garantia mínima da pessoa humana compreendendo caracteres 
inerentes como a dignidade, a vida, a honra, o direito à imagem, a liber-
dade, ao nome, à integridade física e psíquica, entre outros. Sendo assim, 
impossível separar Direito Público e Direito Privado quanto à questão de 
Direitos da Personalidade.

3 BERLANT, Laurent; WARNER, Michael. Sexo em público. In: JIMÉNEZ, Ra-
fael (Org.). Sexualidades transgressoras. Barcelona: Içaria, 2002.

4  FIGUEIREDO, Fábio Vieira.  Direitos da Personalidade e o respeito à Dignidade 
da Pessoa Humana. Disponível em < https://fabiovieirafigueiredo.jusbrasil.com.
br/artigos/direitos-da-personalidade-e-o-respeito-a-dignidade-da-pessoa-huma-
na> Acesso em 10 de agosto de 2021.
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Conforme leciona Diniz (2003)5“a personalidade consiste no con-
junto de caracteres próprio da pessoa. A personalidade não é um direito, 
de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à perso-
nalidade”. Malgrado Diniz, a personalidade é o objeto de direito, quando 
a pessoa nasce é seu primeiro bem. É a partir da personalidade que é 
possível ser o que é, para viver e sobreviver neste mundo.  

A proteção dos direitos da personalidade vem ao encontro com 
a criação da proteção internacional dos direitos humanos. Sendo, em 
termos internacionais, o primeiro documento a se referir a Direito da 
Personalidade foi a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 
Homem em abril de 1948. Art. V “toda pessoa tem direito à proteção da 
lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida 
particular e familiar.”

Contudo, a partir da homologação da lei 13.005 de 25 de junho 
de 2014 o PNE (Plano Nacional de Educação) juntamente com Estados, 
Distrito Federal e Municípios viram a necessidade em abordar temáticas 
pertinentes à questão de gênero e orientação sexual nos planos da educa-
ção, com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
em seu artigo 214, foi proposto o plano decenal da educação. 

Na lei 13.005/2014 em seu Art. 2º aborda-se principalmente os 
temas da universalização escolar, superação das desigualdades sociais e 
promoção da cidadania, assim como a erradicação de todas as formas 
de discriminação. Os valores morais e éticos e promoção dos princípios 
do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental.

Temos como base também e a priori, a própria Constituição Federal 
de 1988 já em seu Artigo 1º, II e III – a cidadania, - a dignidade da pessoa 
humana e logo depois no Artigo 3º, IV – promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. No Artigo 4º, II – prevalência dos direitos humanos; 
Artigo 5º caput “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 

5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol I, 20. ed., rev. e aum. 
de acordo com o novo código. São Paulo: Saraiva,2003. p. 119.
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segurança e à propriedade”.
O nosso ordenamento jurídico assevera e fomenta principalmente 

a dignidade da pessoa humana e com base neste princípio fundamental 
respalda todos os demais. Este importante princípio tem como funda-
mento evitar situações constrangedoras e sofrimento à pessoa, neste sen-
tido, segue o julgado o TJMG:

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO - 
TRANSEXUAL - CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO 
JÁ REALIZADA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA - MUDANÇA DE NOME - NECESSIDADE PARA 
EVITAR SITUAÇÕES VEXATÓRIAS - INEXISTÊNCIA 
DE INTERESSE GENÉRICO DE UMA SOCIEDADE 
DEMOCRÁTICA À INTEGRAÇÃO DO TRANSEXUAL. - A 
força normativa da constituição deve ser vista como veículo para 
a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, que 
inclui o direito à mínima interferência estatal nas questões ínti-
mas e que estão estritamente vinculadas e conectadas aos direitos 
da personalidade. - Na presente ação de retificação não se pode 
desprezar o fato de que o autor, transexual, já realizou cirurgia de 
transgenitalização para mudança de sexo e que a retificação de seu 
nome evitar-lhe-á constrangimentos e situações vexatórias. - Não 
se deve negar ao portador de disforia do gênero, em evidente afron-
ta ao texto da lei fundamental, o seu direito à adequação do sexo 
morfológico e psicológico e a consequente redesignação do estado 
sexual e do prenome no assento de seu nascimento. V.V.(TJ-MG 
100240577822030011 MG 1.0024.05.778220-3/001(1), Relator: 
EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 
06/03/2009, Data de Publicação: 07/04/2009)6

Dessa forma, a mudança de nome para o que realmente perso-
naliza a pessoa transexual é uma proteção trazida pelas garantias funda-
mentais, as quais traduzem o teor da personalidade humana por meio da 
dignidade, pessoalidade e indivisibilidade.

Vale ressaltar que a adequação do prenome no registro de nasci-
mento, não está ligada à readequação sexual por cirurgia, ou seja, não há 
legislação que obrigue fazer a cirurgia para redesignação sexual antes da 

6  MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. MG 1.0024.05.778220-
3/001(1), Relator: EdivaldoGeorge dos Santos. Data de Julgamento: 06/03/2009. 
Data de Publicação: 07/04/2009. Disponível em <https://tj-mg.jusbrasil.com.
br/jurisprudencia/inteiro-teor-12115078> Acesso em 02 de setembro de 2021.
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mudança de nome. Confirma-se essa orientação pela ilação de Rodrigues 
e Alvarenga:

No entanto, entende-se que a cirurgia não deve ser requisito in-
dispensável à autorização da modificação do assento civil. Pois, 
o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser resguardado 
desde o início em que o indivíduo é identificado como pessoa tran-
sexual, não apenas quando há a readequação sexual após cirurgia7.

No geral, a educação vem sendo subsidiada para promoção nas 
escolas de temáticas contra a homofobia e demais formas de preconceito. 
O Ministério da Educação vem publicando várias Notas Públicas, como 
exemplo: Nota Pública sobre Ideologia de Gênero, de 1º de setembro de 
2015, do Conselho Nacional de Educação, Nota Técnica nº 24 e 32/2015 
- CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC, as quais trazem informações le-
gais para que o corpo docente consiga pôr em prática em ambiente esco-
lar o que vem assegurado em leis sem ferir os direitos dos alunos e pais e 
nem os deveres da escola quanto à promotora de conhecimentos.

Com isso, as escolas representadas por seus profissionais da edu-
cação encontram formas e meios internos de trabalhar garantindo um 
ambiente o qual promove conhecimentos, cidadania e bem estar social 
visando à construção de personalidade crítica e cidadã. Por outro lado, 
vale ponderar, que a “transexualidade é uma experiência identitária, 
caracterizada pelo conflito com as normas de gênero”. As transexuais 
são pessoas que “ousam reivindicar uma identidade de gênero em opo-
sição àquela informada pela genitália e ao fazê-lo podem ser capturados 
pelas normas de gênero mediante a medicalização e patologização da 
experiência.8

Quem é transgênero geralmente tem a sensação de estar no corpo 
errado, sofrendo um desconforto constante em relação ao próprio sexo. 
A pessoa transgênero quer ter a liberdade de se expressar como o sexo 

7  RODRIGUES, Edwirges Elaine. & ALVARENGA, Maria Amália de Figuei-
redo Pereira. Transexualidade e Dignidade da Pessoa Humana. Revista Ele-
trônica do Curso de Direito UFSM. V.10, n.1/2015. ISSN 1981-3694 (DOI): 
10.5902/1981369418583. Disponível em <https://periodicos.ufsm.br/revistadi-
reito/article/view/18583/pdf> Acesso em 02 de setembro de 2021.

8 BENTO, Berenice. O que é transexualidade. SP: Brasiliense, 2008. Disponível em 
<https://democraciadireitoegenero.files.wordpress.com/2016/07/bento-bereni-
ce-o-que-c3a9-transexualidade2008.pdf> Acesso em 25 de agosto de 2021.
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oposto ao de seu nascimento (usando roupas, acessórios, maquiagem, 
corte de cabelo por exemplo) que a faça sentir-se ao sexo o qual se iden-
tifica, porém não tem prioridade em modificar sua anatomia corporal.9

O termo se relaciona ao Transexual o qual também não se iden-
tifica com o sexo de seu nascimento, porém, este sente necessidade em 
modificar o corpo, sendo por uso de hormônios ou até mesmo cirurgia 
de redesignação sexual. Ser Transexual ou Ser Transgênero é nascer com 
um determinado sexo, mas não se identificar com ele. Não é uma doença 
como muitos pensam, não é perversão sexual ou problemas psicológicos. 
Não é uma escolha, opção. 

 Por conseguinte, na visão do professor André Carvalho Ramos 
(2020, p. 665), “o direito à livre orientação sexual consiste no direito ao 
respeito, por parte do Estado e de terceiros, da preferência sexual e afetiva 
de cada um, não podendo dela ser gerada nenhuma consequência nega-
tiva ou restrição de direitos”.

 Por seu turno, na visão do autor, diferencia-se da identidade de 
gênero, a qual consiste numa experiência individual interna, a qual pode 
ou não corresponder ao sexo atribuído quando do nascimento, incluindo 
expressões de gênero (sentimento em relação ao corpo, a fala, o modo 
de vestir).  

Utiliza-se o verbo Ser e não estar justamente para identificar que 
não é algo temporário. Ser é essência, é de dentro. Independentemente 
de ser transgênero ou transexual a pessoa quer viver por fora o que ela é 
por dentro. Um desejo em exteriorizar sua verdadeira identidade e prin-
cipalmente que seja aceita e respeitada social e profissionalmente, no uso 
do nome pelo qual se identifica ou no uso do banheiro a qual se sente 
melhor, com as roupas, calçados, cabelo que a dignificam enquanto ser 
humano.

Conclusão

Conforme a pesquisa realizada no presente trabalho, a identi-
ficação do indivíduo como transgênero perpassa por um processo de 

9  MundoPsicologos.com. O que significa ser transgênero?.13junho de2016. Dis-
ponível em <https://br.mundopsicologos.com/artigos/o-que-significa-ser-trans-
genero> Acesso em 25 de agosto de 2021.
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desconstrução paradigmática em conceitos de normalidade, naturalida-
de de acordo com princípios biológicos e com o que hierarquicamente se 
aprende pela estigmatização do que seja masculino/feminino. 

Os avanços na equalização de direitos para pessoas transgênero 
acontecem paulatinamente, pois a sociedade ainda vê como desvio de 
caráter, e associa a uma desumanização. A necessidade de falar sobre 
o assunto, principalmente entre os jovens, contribui para o processo de 
educação e informação, fazendo com que os“transgêneros” sejam vistas 
e aceitas em condições de igualdade. 

Além de o Estado intervir para garantir a dignidade humana, às 
escolas detém um papel fundamental enquanto ambiente de desmistifica-
ção de (pré)-conceitos o trabalho diário para tornar essas pessoas visíveis. 
As abordagens educativas são fundamentais e são importantes instru-
mentos para trabalhar o contexto social e cultural de jovens com vistas à 
diversidade de gênero e, também, como futuros orientadores à toda so-
ciedade, enquanto ao tema das orientações sexuais, práticas econômicas, 
sociais e religiosas, garantindo um espaço público escolar e democrático.

Para isso, a ciência do Direito vem adaptando-se ao contexto so-
cial em busca de soluções hábeis nos Tribunais de Justiça visando ao 
bem estar dos sujeitos, assim como as escolas buscam a construção da 
identidade e a promoção da cidadania oportunizando ao seu alunado um 
ambiente propício ao aprendizado. Neste intuito objetiva-se esclarecer 
diante da norma jurídica situações que podem provocar constrangimen-
tos que é o uso do nome social e o uso do banheiro, por exemplo, por 
alunos (as) transgênero nas escolas brasileiras, visando o reconhecimento 
das diferenças e à construção de uma cultura democrática e de valores 
sociais.

Para isso, é importante que a escola tenha como princípio à va-
lorização do ser humano em sua integralidade, e ao longo do trabalho 
pedagógico ofereçam oportunidades de socialização em sentido lato sen-
su. Em seu artigo, Pâmela Vespoli aborda como escolas podem contri-
buir para a igualdade, citando Sílvia Moraes, professora de Pedagogia da 
Universidade UNG, aduz:

Para a desconstrução desses estereótipos, Moraes relata simples 
condutas que desencadeiam em eficientes resultados. Educadores 
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do ensino infantil e fundamental devem oferecer oportunidades 
para que as crianças possam brincar, desenvolver-se e expressar-se, 
independente de seu sexo, por exemplo: deixar disponível todos os 
tipos de brinquedos; ler histórias em que personagens femininos e 
masculinos são sensíveis, audaciosos, corajosos, demostram medo 
e outras características;  fazer uma boa roda de conversa sobre 
o tema; destacar a importância do respeito ao outro; evitar pa-
drões de comportamento, beleza ou formas de pensar; e organizar 
os espaços para uma ocupação igualitária, sem segregações por 
gênero.10

Moraes também abrange a demanda pedagógica para com os 
jovens/adolescentes.

Já com os adolescentes, é importante discutir o assunto para que 
eles possam desenvolver as próprias reflexões, sendo capazes de 
concluir por si mesmos o aprendizado. “Pergunte a eles ou peça 
pesquisas sobre como a sociedade poderia romper com as barrei-
ras que evidenciam as distorções de gênero. Faça-os pensar no 
problema e apontar soluções. Desta forma, estamos contribuindo 
para a formação de protagonistas”.

Acerca disso, a partir das entrevistas e conversas realizadas com 
os gestores da escola, em especial às Coordenadoras, pode-se confirmar 
com práticas pedagógicas na escola Drº Artur Antunes Maciel em Juína/
MT para com alunos do Ensino Médio, uma abordagem didática com 
metodologias ativas à partir de diferentes atividades realizadas para o 
desenvolvimento do protagonismo dos alunos em pesquisas, discussões, 
seminários, mesa redonda, dramatizações, e projetos, os quais são apre-
sentando à comunidade escolar, podendo servir de paradigma para ou-
tras escolas. 

Utiliza-se para isso temáticas que permitem uma interação inter-
cultural, por exemplo, como a diferença de gênero é vista no Brasil e em 
outras culturas. Trabalha-se ao longo do ano letivo sendo em cada bimes-
tre escolar com temáticas diferentes, sempre no intuito de fazer com que 
os alunos eliminem os pré-conceitos, estereótipos e falsas ideias de que a 
condição natural seja rígida e imutável. 

10 VESPOLI, Pâmela. Escolas podem auxiliar no combate à desigualdade de 
gênero.Univeritas – Universidade UniversusVeritas e UNG. Publicação em 
18/04/2017. Disponível em <https://www.ung.br/noticias/escolas-podem-auxi-
liar-no-combate-desigualdade-de-genero> Acesso em 02 de setembro de 2021.
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A escola supracitada também apresentou trabalhos desenvolvidos 
como referências positivas das diversas identidades em todas as áreas de 
trabalho alcançando assim diferentes espaços sociais. Os professores da 
escola levantam o tema a ser abordado à partir de situações ocorridas 
na escola, diante de alguma dificuldade que se tenha que resolver e/ou 
situações globais, como o bullying, por exemplo.

Diante disso, os alunos e alunas da Escola Estadual Drº Artur 
Antunes Maciel fazem intervenções, podem se posicionar diante de to-
dos colocando seu ponto de vista, e inclusive dando possíveis soluções 
para que seja de fato posto em prática no próprio ambiente escolar, seja 
como uma orientação preventiva ou seja como já a culminância resoluti-
va do caso ocorrido no ambiente escolar. 

O trabalho pedagógico realizado contribui para a igualdade e res-
peito, a fim de construir comportamentos culturais novos e bons cida-
dãos. No entanto, a escola não tem autonomia para construir um novo 
banheiro social apenas aos alunos transexuais, assim como, não pode 
proibir o uso do banheiro ao qual o aluno se sinta melhor em usar. O que 
é feito são orientações, conversas para que haja respeito entre todos. 

Quanto ao uso do nome social, não há mudança nos registros es-
colares, os quais são realizados a partir do documento oficial de identifi-
cação da pessoa, porém, é colocado aos professores que determinado alu-
no (a) será chamado (a) pelo nome social no momento da chamada em 
sala de aula, sem que no diário do professor tenha sido feito mudança, 
apenas, o docente anota em suas marcações e informa a todos os demais 
alunos sobre o nome social do/da colega e abrir espaço para que o/a alu-
no/a se apresente e informe aos demais como gostaria que a/o tratassem.

Parafraseando Perrenoud11(2000), se um jovem sai da escola acre-
ditando que existe uma raça inferior ou uma categoria de pessoas que 
devem ser invisíveis, pouco importa se este jovem aprendeu gramática, 
álgebra ou uma língua estrangeira. A escola não desenvolveu sua função 
e assim terá falhado. Por fim, a concretização do princípio da dignidade 
humana lato sensu, perpassa pela edificação de uma sociedade livre, justa 

11  PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Artmed Edi-
tora. Porto Alegre, 2000.p.149. Disponível em<https://www.novaconcursos.com.
br/blog/pdf/novas-competencias-ensinar.pdf>Acessoem 21 de Agosto de 2021.
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e solidária, buscando atenuar as desigualdades sociais com a promoção 
do bem estar de todos, sem preconceitos de sexo, e quaisquer outras for-
mas de discriminação social.
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A PSICOLOGIA DO FENÔMENO DA VONTADE 
E IDENTIFICAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO 
DO DOLO NA TEORIA DA INFRAÇÃO PENAL

Pytti Valverde Rocha Diniz Silva1

1 INTRODUÇÃO

A contínua relação de querer e poder, verbalmente considerados e 
ligados â vontade do ser, é antiga e controversa. Querer não é poder, mas 
o querer vai além de uma tola vontade, um desejo singular e consciente 
do indivíduo. O querer, digo, a vontade, posta por Schopenhauer (2005, 
p. 168-169), por exemplo, está mais para um princípio metafísico univer-
sal, existente em cada indivíduo particular do mundo, com uma força 
imanente, um lampejo, um ímpeto ego, apenas querendo.

É a bruta flor do querer, de Caetano (VELOSO, 1984), livre de 
todas as formas primárias de conhecimento, sendo essência íntima 
de cada fenômeno, presente em todo ser do mundo, animal ou não 
(NASCIMENTO, 2015). Ah, bruta flor, bruta flor!

A teoria finalista da ação e o conceito pessoal do injusto de Welzel 
deslocou a percepção de dolo como consciência e vontade do fato, mos-
trando esse deslocamento como uma revolução à teoria do tipo e da cul-
pabilidade (SANTOS, 2001, p. 177). Na concepção de Welzel, em sen-
tido técnico penal, o dolo é tão somente a vontade de ação orientada à 
realização do tipo de um delito.

E se diz “onde queres o ato, eu sou o espírito / e onde queres 
ternura, eu sou tesão” (VELOSO, 1984), diz-se de elementos volitivo e 

1 Pós-graduado em Processo Civil no Instituto de Educação Continuada – IEC, da 
PUC Minas, Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Facul-
dade Única de Ipatinga. Especialista em Direito Constitucional pela Faculdade 
Única de Ipatinga. Graduado em Direito pela Faculdade Mineira de Direito – 
PUC Minas. Servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assessor de Juiz. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9975706824059979. E-mail: pytti2707@gmail.com. 
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cognitivo; diz-se de elementos do dolo, tal como elemento subjetivo geral, 
consistentes, respectivamente, em vontade e consciência. O quereres não é 
um estandarte da teoria da infração penal e nem um modelo fotográfico 
de delito, mas externa a dualidade da vontade e sua relação com o desejo.

O dolo – direto, pois – é a consciência e a vontade de realização 
da conduta descrita em um tipo penal (BITENCOURT, 2016, p. 356). É 
saber do que se trata a ação e querer, então, praticá-la. Notória, portanto, 
a relevância do querer na análise do dolo.

Assim, o presente estudo buscará, por meio de método dedutivo e 
de pesquisa teórica, a partir de análise bibliográfica e coleta de dados pri-
mário, analisando dispositivos legais afetos ao elemento subjetivo geral 
do tipo, seus componentes e sua relação com a psicologia existencial da 
vontade, psicologia humanista, além da análise da metafísica da vontade 
em Schopenhauer.

Pretende-se, portanto, demonstrar que a vontade não é um mero 
elemento do dolo, dito elemento volitivo puro e simplesmente, mas uma 
força cega e dinâmica, motivadora da incursão do agente delitivo na prá-
tica da conduta emoldadora do tipo penal incriminador, objeto de estudo, 
também, da Psicologia e Filosofia.

2 DA TEORIA DA INFRAÇÃO PENAL E OS ELEMEN-
TOS DO INJUSTO DOLOSO 

Atualmente, a maioria dos estudiosos de cultura entendem que 
cada uma tem crenças, normas e valores característicos, porém, tais va-
lores estão em constante transformação (HARARI, 2019, p. 171). A me-
dida que as sociedades historicamente foram ganhando complexidade, 
mais complexa também ficou a normatividade posta com o intuito de 
reger as relações sociais.

A história da pena e, a reboque, do Direito Penal, confunde-se com 
a história da própria humanidade (MASSON, 2018, p. 71). Com origem 
na Alemanha, com os estudos de Binding, em sua obra Die Normen und 
ihre Ubertretung, o positivismo jurídico – e a teoria da infração penal – teve 
seu maior exponente, triunfante, por volta da década de 70 do século XIX 
(MASSON, 2018, p. 97).

Pautado pela cientificidade, o positivismo jurídico, em seus 
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primórdios, excluía os juízos de valor e limitava seu objeto de estudo ao 
direito positivo, isolando o conceito clássico de delito de qualquer con-
tribuição filosófica, psicológica ou sociológica (GALVÃO, 2020, p. 258).

Ao longo do desenvolvimento da dogmática jurídica penal, esse 
panorama mudou-se consideravelmente, evidenciando-se falhas pontuais 
em cada uma das teorias propostas, desde a clássica e neokantica, e des-
tacando-se a necessidade de novos apontamentos dos substratos do crime 
e a disposição de seus elementos na estrutura conceitual do delito.

Mais do que mero deslocamento da posição de elementos de um 
substrato ao outro, tais como a alteração topográfica de dolo e culpa, ora 
na culpabilidade, como nas primeiras teorias propostas (BITENCOURT, 
2016, p. 352), ora na própria conduta, fazendo parte da tipicidade, como 
no finalismo trazido por Welzel (SANTOS, 2002, p. 172).

A elaboração de completas digressões acerca da teoria da infração 
penal é tarefa árdua, extensa e sistemática, capaz de resultar em obras de 
vários tomos, tamanha a complexidade e possibilidade de segmentação 
de cada temática. No entanto, o presente espaço é curto, exigindo limita-
ção da análise do objeto, que estará voltado ao dolo e a vontade.

2.1 Tipo, tipicidade e o tipo do injusto doloso

A teoria da infração penal sempre foi disciplinada com ares de 
complexidade, dificuldade, inclusive com uma certa arrogância, tama-
nho o exercício para que se compreendesse seus liames. De fato, estudar 
a teoria do crime não é fácil. É complexo. É penoso – escusas pelo troca-
dilho não intencional.

Obviamente, a dogmática penal tem muitos detalhes truncados, 
mas é possível, de forma paulatina, observar com mais facilidade a siste-
mática e entender a dinâmica do tipo penal.

A sociedade, composta por vários indivíduos, com várias percep-
ções do mundo e personalidades diversas, demandou sempre a elabora-
ção de uma normatividade, capaz de guiar um certo grau de civilidade, 
sendo norteadora de condutas básicas, em prol da paz social. Esse foi um 
resumo extremamente sucinto da história do direito positivo.

E para manter a ordem, evitando eventuais barbáries, decorrente 
do exercício arbitrário das vontades individuais, determinadas condutas 
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foram tidas como não aceitas pela coletividade, tais como matar alguém, 
subtrair o objeto de outra pessoa, praticar sexo contra a vontade do par-
ceiro, entre outras. Contra isso, estabeleceu-se que essas práticas são re-
prováveis e são colocadas na norma de forma abstrata e geral, a todos, 
como um dever de não agir. “Matar alguém” é algo que a sociedade es-
pera não acontecer e impõe o comando negativo deste comportamento, 
e quem descumprir receberá uma pena, como castigo – ou retribuição, 
ou correção, a depender do viés observado – para que não o pratique 
novamente. 

Assim, essa norma indicadora do não fazer é o tipo penal, enten-
dido como o “modelo abstrato, posto que é representação genérica de 
comportamento humano que se considera proibido” (GALVÃO, 2020, p. 
261), materializando o princípio da reserva legal, vez que é a expressão 
da lei que descreve a conduta a qual será considerada crime.

O tipo, portanto, é a descrição de todos os elementos de um com-
portamento abstrato proibido pelo Direito Penal. Já a tipicidade, é a 
ocorrência da conduta realizada no plano concreto, que se enquadrou na 
regra prevista anteriormente como socialmente indeseja, ou seja, o tipo 
penal (CUNHA, 2018, p. 230).

Portanto, o tipo é a previsão abstrata do que não se deve fazer; 
a tipicidade é a constatação de que a conduta praticada pelo sujeito se 
amolda na previsão abstrata do tipo. Toda conduta que seja considerada 
típica, pelo simples fato de se enquadrar no tipo penal, presume-se anti-
jurídica, na medida em que o tipo penal incriminador prescreveu uma 
conduta que violaria a norma. A presunção, no entanto, não é absoluta, 
em razão de outros elementos que venham a confirmar a tipicidade, mas 
excluiria a antijuridicidade, o que, por carência de espaço, não serão ob-
jetos do presente estudo.

Limitando o foco ao tipo, tem-se que esse é composto por alguns 
elementos, que podem ser objetivos, normativos e subjetivos. Os objeti-
vos são aqueles observados com facilidade pelo sistema sensorial de cada 
indivíduo. Como sustenta Welzel, citado por Bitencourt (2016, p. 353), 
“o tipo objetivo não é objetivo no sentido alheio ao subjetivo, mas no 
sentido de objetivado. Compreende aquilo do tipo que tem de se encontrar 
objetivado no mundo exterior”. 
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Desta feito, os tipo objeto descreve todos os elementos objetivos 
que apontam e limitam o conteúdo da proibição penal, tai como o sujeito 
ativo (autor da ação), a ação ou omissão a ser praticada, o resultado – 
naturalístico ou não –, o nexo causal, correspondente pelo vínculo entre 
a conduta e o resultado, a relação de causalidade, circunstâncias do fato, 
a imputação objetiva, dentre outros.

Os elementos normativos, por sua vez, para serem constatados, de-
mandam o exercício de um juízo de valor, de uma atividade valorativa. É 
a observação do grau de desvalor da conduta. Já os elementos subjetivos 
são aqueles oriundos do consciente do agente delituoso, de sua psique, 
e que se manifestam pela vontade que guiou o autor a cometer o delito.

O tipo subjetivo é composto por um elemento geral, qual seja, o 
dolo, que também pode surgir acompanhado com elementos acidentais, 
tais como intenções e tendências.

Cesar Roberto Bitencourt (2016, p. 356) explica que os elemen-
tos subjetivos que compõem a estrutura do tipo penal “assumem trans-
cendental importância na definição da conduta típica, pois é através do 
animus agendi que se consegue identificar e qualificar a atividade comporta-
mental do agente”. Somente tendo ciência e identificando a intenção do 
agente, composta pela vontade e a consciência da proibição, é que será 
possível o enquadramento da conduta do autor da ação como típica ou 
não.

Nesse diapasão, tem-se que a consciência do que é reprovável, do 
que é abstratamente proibido praticar, aliado à vontade de assim agir, 
mesmo sabendo ser proibida a conduta, formarão o elemento subjetivo 
geral do tipo, que é o dolo. Para Welzel, “dolo, em sentido técnico penal, 
é somente a vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito” 
(in BITENCOURT, 2016, p. 356).

O dolo, portanto, é comporto por dois elementos em destaque, 
sendo um cognitivo, que é a consciência, o conhecimento de que o fato, 
a conduta a ser praticada, é reprovável socialmente e tipificada como 
crime. O outro elemento é volitivo, consubstanciado na vontade, no que-
rer agir. É aqui que se observa a “bruta flor do querer” (VELOSO, 1984), 
guiando o agente na prática delitiva. 

E no ordenamento jurídico brasileiro, que adotou a teoria finalista 
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da ação (GALVÃO, 2020, p 243), a vontade terá desdobramentos, na 
medida em que o autor agirá em dolo se quis o resultado previsto no tipo 
ou se ao menos assumiu o risco de produzi-lo, como no dolo eventual. 
Trata-se da adoção da teoria da vontade ou do consentimento do dolo, consa-
grada pelo art. 18 do Código Penal (BRASIL, 1940), o qual prescrever 
que se diz doloso o crime “quando o agente quis o resultado ou assumiu 
o risco de produzi-lo.

Percebe-se, pois, que o elemento volitivo – vontade – do dolo será 
determinante inclusive para determinar o grau de reprovabilidade da con-
tuda do agente. Tarefa de difícil – para não dizer impossível – mister, é o 
vislumbre da vontade do agente, do seu real querer, para além da simples 
tipicidade, posto a necessidade de visualizar com clareza o inconsciente 
do agente.

3 A VONTADE ALÉM DO QUERER: A PROBLEMÁTICA 
DA VONTADE

Conhecida lexicograficamente como uma faculdade que tem o ser 
humano de querer, de escolher livremente a prática de algo, ou de deixar 
de o praticar (HOUAISS, 2001), a vontade tem espaço relevante na dog-
mática penal, mormente na análise do tipo de injusto doloso.

 Ao estudar a problemática da vontade, investigando as obras aris-
totélicas e em constante diálogo com Heidegger, Hanna Arendt (2002, 
apud BARROSO, 2015, p. 4), explica sua preocupação em saber o que 
vem a originar o movimento da alma responsável para produzir uma 
ação factual. Questiona ainda que, de fato, não apenas os desejos que 
causam o movimento, e, em assim sendo, a vontade, cuja palavra para 
designá-la inexistia para os gregos, era senão a decisão, o propósito, uma 
escolha.

Esse poder de decisão, estrutural da vontade, encontra amparo na 
psicologia existencial e na filosofia da existência, a destacar o trabalho 
de Rollo May (2002), psicanalista norte-americano, que defende a ne-
cessidade de usar da decisão e regressar ao centro de nossa descrição da 
personalidade. Na senda do existencialismo sartreano, May (2000) uniu 
tal linha filosófica à tradição psicanalítica, a fim de frisar que a existência 
precede a essência, e, neste sentido, não há verdade, nem realidade senão 
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aquela na qual participamos.
Tem-se que cada um de nós é o principal responsável por aquilo 

que se torna, tendo o existir descrito pelo produto da equação possibi-
lidades por opções (MAY, 2000). A ideia de desenvolvimento do Ser a 
partir de suas próprias escolhas (SARTRE, 2002), aliada ao supedâneo 
do apontamento de determinadas condutas dentre opções em oferta, re-
forçam a essencialidade do poder da vontade. Querer, nesse raciocínio, é 
poder, na medida em que a escolha decorre da vontade.

Em sua obra O mundo como vontade e como representação, 
Schopenhauer explana sua Metafísica da Vontade, a fim de ampliar a 
percepção de mero elemento volitivo, oriundo de um sujeito cognoscen-
te, mas elemento fundante de todos os fenômenos então emanados. A 
Vontade é algo maior, não se relegando a um desejo singular e consciente 
do indivíduo, mas um princípio metafísico universal, além humano, pre-
sente em cada ser existente no universo. 

Tido por Schopenhauer como a realidade essencial do mun-
do, é o princípio pelo qual “se tem todo objeto, fenômeno, visibilida-
de, OBJETIVIDADE. Ela é o mais íntimo, o núcleo de cada particu-
lar, bem como do todo” (2005, apud NASCIMENTO, 2015, p. 10). 
Superdimensionada, a Vontade do filósofo alemão detém o título de 
essência íntima de cada fenômeno, presente no todo, una e indivisa em 
cada parte, pois, “esse absoluto real é o essencial de todas aquelas sin-
gularidades múltiplas, sua unidade, considerada do ponto de vista da 
realidade propriamente dita, abera plenamente a totalidade do mundo” 
(2005, apud NASCIMENTO, 2015, p. 12).

Frise-se que a tese schopenhaueriana coloca a vontade em pata-
mar diferenciado, eivado de substrato irracional, sendo um ímpeto cego, 
destituído de consciência, mantendo o ser em um constante estado de 
insatisfação e de inquietude, num eterno vir-a-ser, do qual nunca cessa de 
querer.

Diferentemente da psicologia existencial, que determina a von-
tade um elemento intrínseco do inconsciente, determinador do ser, 
sendo este formado a partir das decisões decorrente desta própria, a 
vontade (SARTRE, 2002). Neste diapasão, tornar-se a imaculado o des-
taco da vontade, elemento volitivo do tipo doloso, na configuração da 
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identificação da prática delitiva.
Sem a vontade devidamente configurada, prejudicada a constata-

ção do dolo, por ser aquele elemento essencial de sua existência, aliada 
ao elemento cognoscente, a consciência (MASSON, 2018, p. 287).

O poder do querer, da decisão, da escolha, acima descrito como 
pilar da vontade, que determinará a conduta do agente em seu agir, nos 
crimes comissivos. A ação, que decorre de uma conduta voluntária e 
consciente – do que é ilícito, frise-se –, depende da volição do agente 
(BITENCOURT, 2016, p. 370) e, sem ela, ausente, por conseguinte, o 
dolo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É do querer que surge a ação, e do querer se faz o ser. E nesse 
querer defender essa assertiva, viu-se, no presente estudo, que a Ciência 
Penal dialoga com a Psicologia Existencial e a Filosofia Existencialista 
para discutir o protagonismo da Vontade na análise da teoria da infração 
penal.

Tida como elemento volitivo do dolo, sempre aliada ao cognos-
cente, a consciência, sendo ambos elementos subjetivos do tipo doloso, a 
vontade é se apresenta determinante na tipicidade penal, na medida em 
que guiará o autor da ação a, ciente da não aceitação social do ato que 
pretende pratica, escolha assim agir, movido pela vontade de praticar tal 
ação.

Tantas vezes referido nesta pesquisa, o querer na tipicidade é po-
der, pois é por querer agir, sabendo da contrariedade à norma penal, que 
o agente opta, de forma consciente, a agir, em razão energia interna que 
o permeia e o guia para a prática da conduta típica.

Conhecer os elementos essenciais da vontade e observá-la como 
algo metajurídico – não necessariamente metafísico, como propôs 
Schopenhauer – é essencial para vislumbrar com clareza a ocorrência do 
dolo direto, tornando clarividente o preenchimento de todos os substra-
tos do crime quando de uma conduta praticada por um agente motivo 
por sua volição, tornando seu ato típico, antijurídico e culpável.
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MULTIDIMENSIONALIDADE NA PRÁTICA: 
UMA REVOLUÇÃO EDUCATIVA

Raqueline Pereira das Neves1

Valdoir Pedro Wathier2

Vinícius Edilberto Prinstrop3

INTRODUÇÃO

No presente artigo, tratamos das representações sociais calcadas 
em constructos e valores que procuram estabelecer referenciais únicos 
e rígidos para a sociedade, e que invadem nossa multidimensionalidade 
para estabelecer uma direção e valoração únicas. Esses mecanismos se 
materializam em diversas representações, sendo que daremos ênfase à da 
Pirâmide Social e seu papel ao forjar a economia como referencial hege-
mônico. A Educação e o Direito ao mesmo tempo que têm papel e poten-
cial para modificar as estruturas predominantes, também as reproduzem. 
E toda a dinâmica social é impulsionada e freada por pessoas, imbricadas 
das benesses e opressões psíquicas que essas mesmas estruturas promo-
vem, alimentadas pela Educação que temos pelos valores e perspectivas 
de justiça que percebemos.

Psicologia, educação e direito podem ser entendidos em uma re-
lação eu, nós, todos. A psicologia refere-se predominantemente às ques-
tões intrínsecas ao eu e à forma como este se relaciona com a realidade. 
A educação, embora também sempre focada no eu, procura tratar de 

1  Especialista em Assistência Social - Pedagoga na Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF), raquelineneves@gmail.com.

2  Doutor em Educação. Especialista em Financiamento e Execução de Programas 
e Projetos Educacionais no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), valdoirpw@gmail.com.

3  Mestre em Letras - Literatura Comparada. Professor da rede pública do Ceará, 
viniedil@gmail.com.
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saberes intersubjetivos: as múltiplas alfabetizações não são, senão, desen-
volver em si aquilo que uma comunidade já consagrou como válido e, de 
algum modo, desejável e, com isso,  busca congregar saberes coletivos. 
O direito, por sua vez, refere-se ao conjunto de todos os indivíduos que 
compõem uma sociedade e trata, portanto, de regras mais gerais.

Não há hierarquia entre eles. Ao contrário, é preciso que haja si-
nergia.  Tratam de aspectos complementares, que usualmente têm sido 
vistos como mundo à parte. Contudo, outro aspecto comum é que to-
dos tratam de humanos, de vidas em interação, e por isso é fundamental 
que olhemos também para suas interações. Nesse enfoque, e tomando 
por base o Novo Ensino Médio (NEM), queremos discutir os efeitos dos 
desenhos da educação nesta tríade tão relevante para nossa sociedade, 
que concebemos como diferentes dimensões dos mesmos fenômenos. O 
NEM, tido como uma reforma da etapa repisada como mais crítica da 
Educação Básica, é nossa sinaleira para identificarmos se há alguma in-
clinação para abordagens multidimensionais.

A multidimensionalidade é um constructo que tem sido cada vez 
mais presente na produção científica em diferentes áreas do conheci-
mento, o que faz deste um conceito presente, embora muitas vezes ainda 
tratado como fazendo parte do universo exclusivamente conceitual, sem 
ser trazido à tangibilidade do cotidiano, da construção do discurso no 
contexto prático. Por isso, queremos ilustrar: como referência tomamos 
a representação da pirâmide social, uma representação gráfica muito dis-
seminada em todos os estudos das ciências sociais aplicadas. Apesar do 
nome, ela costuma ser representada por um triângulo: assume-se a me-
táfora de uma figura multidimensional, mas segue-se sistematicamente a 
olhar para apenas uma das suas faces - a econômica. 

Enquanto estudos das ciências sociais se desenvolvem baseados 
nessa face única da pirâmide, nossas ciências - entre as quais o Direito 
e a Educação, tendem a reproduzir esse viés e, com isso, forjar efeitos 
psicossociais severos. Além de se olhar para uma única face, define-se 
um vetor claro acerca da direção do que seria desejável ao se estabelecer 
um lado de cima, um ápice, o que nos leva a assumir discursos e políti-
cas que falam em ascender, em progredir, sempre nesse mesmo sentido. 
Com isso, a posição nesse triângulo tida como desejável tem efeito sobre 
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outros aspectos. Mesmo sem darmos às outras faces a atenção devida, 
elas não são afastáveis de nossa realidade. E o que fazemos para cobri-
-las? Adotamos os referenciais da face que vemos. E assumimos como 
referencial de cultura a que é trazida por aqueles que estão na ponta pri-
vilegiada do triângulo, portanto da face da econômica, assumimos os va-
lores destes como desejáveis, e à capacidade de agir nesses valores como 
inteligência. Fazemos isso de forma tão recorrente que se chega a pensar 
que é uma organização natural, sem percebermos que se trata de uma 
estrutura forjada - a ferro, fogo, práticas educativas, leis e tribunais, opres-
sões psíquicas, físicas e morais. 

More (2014) expõe a necessidade de se distinguir o que possui va-
lor intrínseco e o que é estabelecido como referencial com fim de pro-
mover seletividades: “sem ferro, a vida humana simplesmente se torna 
impossível, assim como ocorre sem o fogo ou a água” (p. 83). Note-se 
que os elementos essenciais são abundantes. Por outro lado, “poderíamos 
com toda facilidade passar sem a prata e o ouro, se não fosse pelo concei-
to idiota de valor decorrente da escassez” (id ibid, p. 83). Nesse sentido, 
ele sinaliza que o que é escasso deveria estar associado ao ato vil, não o 
contrário. Em sua utopia:

qualquer um que cometa um crime realmente ignóbil é obrigado 
a circular com aros de ouro nas orelhas e dedos, um colar de ouro 
no pescoço e uma coroa de ouro na cabeça (MORE, 2014, p. 84)

Significa dizer que optamos por valorizar aquilo que é natural-
mente escasso a fim de garantir que a exclusão, o não acesso, pareça a 
regra natural4. E quem estabelece esse valor? Neste artigo, deixaremos 
a pergunta ao leitor, mas podemos sublinhar o peso dado ao Direito e à 
Educação como instrumentos dessa legitimação que, em última instân-
cia, ocorre em nossas crenças mais íntimas. Necessário reconhecer que 
o sistema monetário, embora possua expressivas estruturas e complexos 
mecanismos, depende de uma crença compartilhada no valor do dinhei-
ro (HOCK, 2016). 

4  Um exemplo dessa mentalidade, no âmbito da educação básica, é a ênfase que 
costuma se dar ao ensino de exceções gramaticais nas aulas de Língua Portuguesa. 
Nessas situações, as formas mais espontâneas da língua, justamente aquelas que 
são familiares a todos os falantes, passam a ser percebidas como se tivessem me-
nos valor do que aquelas que lhes são mais estranhas.
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Retornando à metáfora hegemônica, a geometria nos ensina que 
o triângulo é uma figura rígida e que, portanto, não se deforma com fa-
cilidade: uma vez estabelecidas suas medidas, não é possível alterar uma 
sem alterar as demais, e isso torna essa deformação uma tarefa muito 
mais árdua. Parece óbvio, mas não é: repare que qualquer figura com 
quatro lados ou mais pode ser modificada pela articulação dos seus ân-
gulos, o que não ocorre com o triângulo. Então, além de escolhermos 
uma única face, construímos nela uma representação perene, quase que 
inegociável do formato metafórico da distribuição social.

Esse triângulo negligencia, em relação ao que seria efetivamente 
uma pirâmide social, o fato de que existem outras faces. A opção triangu-
lar é de dar foco e voz apenas à face econômica, deixando à margem to-
das as demais, e vedando a revisibilidade.  Os três fatores aqui enfocados 
(direito, educação e psicologia) são claramente disciplinas que abordam 
e tratam de questões multidimensionais. Portanto, precisamos ver os ou-
tros lados dessa pirâmide e reconhecer que a cultura, as tradições, os va-
lores morais herdados e a pretensa ética da civilidade são elementos que 
afetam nossa existência, nossa aspiração de inteligência, de justiça e de 
equilíbrio individual e coletivo, tanto ou mais que o aspecto econômico.

A HEGEMONIA ECONÔMICA AO REPENSAR O DI-
REITO À EDUCAÇÃO

É nessa perspectiva que avançamos para uma política concre-
ta: o Novo Ensino Médio (NEM), lançado pela Medida Provisória nº 
746/2016, depois convertida na Lei nº 13.415/2017, trouxe em si uma 
política de fomento que busca estimular que escolas passem a ofertar o 
ensino médio em tempo integral. Essa integralidade leva-nos a questionar 
se estaríamos na jornada de integrar outras dimensões, ou de tornar 
ainda mais integral a predominância da face econômica. A exposição 
de motivos que fundamenta essa nova norma é de base econômica e, em 
síntese, indica que o estudante (sujeito) que a escola (instituição) formal 
não atende ao que o mercado (entidade) necessita. Há sutis menções 
às questões de sofrimento estudantil, de precariedade das condições 
educacionais, predominando as preocupações com anseios do setor 
econômico, numa perspectiva clara de quem serve a quem. 
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Contudo, como assumimos preceitos teóricos da Complexidade 
(MORIN, 2011, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d) e do pensamento 
ecossistêmico (MORAES, 2007), reconhecendo a premência de uma 
Modernidade Líquida (BAUMAN, 1998, 2001) e os artifícios de discursos 
e ações de poder (FOUCAULT, 2013, 2014), assumimos a relevância de 
compreender o contexto da prática, ou o como as escolas fazem política 
(BALL et all, 2016). Nesse sentido, analisamos o trabalho de Wathier 
(2019), que busca compreender o quanto o Novo Ensino Médio, e mais 
especificamente a Política de Fomentos às Escolas de Tempo Integral 
permitem iniciativas de Educação Ecossistêmica, entendida como:

educação como realidade em movimento e a escola como o lugar 
onde se valoriza a inclusão e não a exclusão, onde os diferentes 
talentos e as diversas inteligências são reconhecidos; o lugar onde 
se respeita a vida, o desenvolvimento individual e coletivo, bem 
como os direitos de todos (MORAES, 2004, p. 32).

Ao se propor criar uma educação de excelência, um dos corolá-
rios é a conversão de matrículas em tempo parcial em tempo integral na 
ordem de 2 para 1, significando que não se cria novos espaços, mas sim 
que o espaço existente torna-se mais seletivo. Além disso, na escola em 
que se fez pesquisa imersiva, percebeu-se a descontinuidade do ensino 
fundamental e descontinuidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
o que reafirma que uma Lei pode positivar direitos e, contraditoriamente, 
depor pela descontinuidade da garantia de outros (MACHADO, 2010). 
Ao afirmar e criar condições para o exercício de direitos específicos, sob 
condições específicas, nega-se também condições específicas a outros 
sujeitos.  No caso estudado, estudantes foram convidados - sem outra 
opção - a deixar a escola para que se pudesse oferecer uma educação de 
melhor qualidade para outros estudantes que, por sua vez, teriam como 
pré-requisito a não necessidade de trabalhar, de estagiar, de contribuir 
com as tarefas de casa. Foi uma espécie de condição inicial da Política: 
reafirmar o triângulo econômico.

Percebe-se que a dialética da ciência do Direito, como ferramenta 
impulsionada por movimentos e também impulsionadora deles, não as-
segura de fato o acesso aos direitos aos que mais precisam de segurança 
jurídica. A mudança proporcionada com o aparato legislativo, em um 
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primeiro momento, retira a possibilidade dos estudantes mais frágeis per-
manecerem neste ambiente. É pertinente pensar se se trata de um defeito 
da norma ou de modus operandi adotado pelas instituições em segregar 
para implementar o novo, reforçando o conceito da pirâmide. 

A premissa de garantir que as escolas adotem um modelo inova-
dor e que abordem aspectos diversificados gera também efeito em outras 
pessoas, em especial professores.  Foi identificada a tendência de que as 
pessoas que tinham uma formação voltada à multiplicação de saber e à 
transmissão de conhecimento foram convidadas a se retirar desses espa-
ços, com abertura para outros que, ainda que menos experientes, ainda 
que menos engajados no histórico da escola, estivessem dispostos a tentar 
novas metodologias. Nota-se que  uma política de cunho econômico per-
cebeu o fracasso da educação, de mesma base, para atender aos anseios 
da economia e, com isso, para implementar um novo modelo que excluiu 
exatamente aqueles que estão mais fadados à base do triângulo econô-
mico (estudantes com condição econômica mais frágil) e os escudeiros 
mais fieis até bem pouco tempo atrás: os professores que mais cegamente 
reproduziam o antigo modelo. O novo, porém, ao que investigamos, não 
é disruptivo, mas adaptativo de meios voltados ao mesmo fim.

Os efeitos desse processo são visíveis no lócus onde se aplicam, 
contudo são pouco observáveis nos efeitos sentidos pelas pessoas que fo-
ram excluídas. As normas que instituem uma política educacional rarís-
simas vezes trazem preocupação em prever suporte psicológico àqueles 
que foram por elas prejudicados: a justiça é cega para eles. Tende-se a 
considerar que aprimoramentos de políticas educacionais sejam benéfi-
cos a quem alcança e em suas premissas tem-se sempre a tendência de 
buscar o alcance de todos. Em termos práticos, contudo, não é isso que 
acontece, embora não se assuma. 

O direito gera efeitos psicológicos nos indivíduos afetados pelas 
políticas que dele decorrem. Não conceber a multidimensionalidade é 
ignorar o que de mais rico há na construção histórica humana e na com-
plexidade social que forjamos ao longo dessa nossa jornada. No percurso 
identificamos porém que não se trata de pessoas que têm condição de-
terminada ou não, mas de como as pessoas enxergam a si mesmas e aos 
próprios contextos.
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quando eu cheguei na escola, no primeiro ano, eu fui muito tra-
dicional [...]  eu era um cara tradicional e frio, digamos assim, eu 
distanciava muito dos alunos: eu aqui, professor dando aula, e tu 
aí, absorvendo o meu conhecimento. E aí, conforme o tempo foi 
passando eu percebi que eu não atingia tanto os alunos quanto 
alguns outros colegas meus que tinham um relacionamento um 
pouquinho... não é nem um relacionamento de amizade, mas um 
pouquinho mais aberto com os alunos, de ouvir um pouco mais, 
de trocar um pouco mais. Eu digo, não, eu sou professor porque 
eu quero ensinar. Se pra ensinar eu for um pouco mais aberto, 
talvez ajude. Então, por que não tentar? E aí eu comecei a trocar 
um pouco mais com os alunos. Diria que assim, o gatilho pra mim 
foi ver alguns colegas meus que tinham um relacionamento mais 
aberto com os alunos tendo resultados melhores do que os meus5

 Professores que se assumem não formados para este modelo edu-
cacional, que se assumem desconhecendo o modelo e desconhecendo 
a forma de trabalho, desconhecendo as possibilidades e mesmo assim 
encantando-se e, de algum modo, sentido-se convidados a novas expe-
riências. São pessoas que em sua educação ou em seu desenvolvimento 
psíquico constroem a capacidade de reconhecer-se como seres capazes 
de enfrentar novos cenários, construir novas condições, participar de um 
novo modelo educacional. Não podemos e nem queremos de modo al-
gum indicar que sejam melhores do que os outros. Queremos, sim, subli-
nhar a relevância de que desenvolver a confiança e a  segurança de tentar, 
de buscar inovações, é tarefa essencial do direito, da educação, da psico-
logia. E sabemos da educação ecossistêmica, em especial do princípio 
da auto-eco-organização, que o ambiente tem influência substancial e 
permite múltiplas inclinações ao nosso potencial biológico.

A partir das entrevistas com os professores que perduraram na 
escola, identificamos que, embora reconhecendo limitações, eles perce-
biam a sua condição de interagir com o meio e não tratavam a nova 
proposta como uma ordem que deveriam executar. Se assim fosse, seria 
natural que ao se sentirem não preparados recusassem ou evitassem estar 
no espaço onde ela seria emanada. Porém o que vimos não foram or-
dens, mas sim indicativos e decisões de tentar inovações. Para alguns isso 
soou como possibilidade de construir novos mecanismos, como forma de 

5  Fala de um dos professores entrevistados ao longo da pesquisa.
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modificar o contexto e a realidade.  Para outros soou ameaça.
 Quanto aos estudantes, cenário um tanto distinto, uma vez que a 

eles não foram permitidos arranjos distintos. Assim, quem não podia de-
dicar-se ao estudo por toda a carga horária do dia foi convidado a retirar-
-se da escola. As diferentes condições foram representadas pela exclusão, 
lembrando mais uma vez que “a diferença vem com ágio” (BAUMAN, 
1998, p. 43).

A ECOLOGIA DA AÇÃO

Pelo estudo realizado, podemos identificar a atuação como um sis-
tema, onde aqueles que mais serviram ao modelo precedente, nesse novo 
modelo de meios, foram desconvidados. Isso dialoga com o desenho no 
qual a estabilidade e o lugar deixam de ser arautos, e “a velocidade do 
movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade chegaram 
nos tempos modernos como principal ferramenta de poder e dominação” 
(BAUMAN, 2001, p. 17).

Durante a implantação da Política, contudo, o que se vê é uma 
dinâmica de conscientização, de busca de encontrar soluções para os pro-
blemas da comunidade, de desenvolver atividades e ações como ato de 
vida, ao invés de dedicar-se a um pretenso preparo para a vida, para a 
cidadania, como se estas fossem coisas externas ou posteriores à jornada 
formativa. Nesse sentido, retomamos a ecologia da ação, operador cogni-
tivo do Pensamento Complexo, e que nos recorda que quando uma ação 
é realizada, ela escapa ao controle de sua origem, e pode até mesmo gerar 
efeitos contrário às intenções do seu idealizador (MARIOTTI, 2010).

A escola que, num primeiro momento, promove os movimentos 
induzidos pela política em estreito alinhamento com os preceitos da pon-
ta ardil do triângulo passa a promover ações que não obedecem aos li-
mites impostos pelas arestas triangulares e as extrapolam. Num segundo 
momento, porém, percebe-se que a escola possui razoável diversidade 
étnica, e a grade curricular diversificou-se a ponto de contemplar saberes 
agroecológicos, ancestrais, de inclusão. E, nesse contexto surgem os re-
latos de que:

Olha, eu percebo o protagonismo de todos os atores envolvidos 
como muito maiores, né. Muito maiores do que em qualquer outra 
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escola onde eu já estive, onde se tem uma organização muito mais 
hierárquica e autoritária mesmo, tipo é assim e pronto. Enquanto 
ali [...] é uma relação muito mais construída. Às vezes eu vejo os 
alunos fazendo umas coisas que eu nem sabia que eles podiam 
fazer, sabe, assim. eu acho isso muito legal6

A Política está amparada em arcabouço legal e técnico, e sabemos 
que os elementos mais férteis das leis “nasce do caráter contraditório que 
acompanha: nela sempre reside uma dimensão de luta” (CURY, 2002, p. 
247). Temos também que, embora as políticas sejam pensadas de forma 
central e vertical, as escolas não são meras implantadoras de Política, mas 
atuam na sua reinvenção e reconstrução no contexto da prática (BALL et 
al, 2010). Assim, o perfil que prolifera o mesmo modo de pensar hegemô-
nico, da lancinante ponta aguda do triângulo econômico, para subsistir, 
precisa expor-se minimamente para realimentar seus modelos - a vida 
exige essa constante reorganização: “Si quieres que algo se muera, déjalo 
quieto”7. O Novo Ensino Médio, nesse sentido, parece-nos na origem 
mais um movimento do hegemônico que não se quer deixar morrer, mas 
que para isso precisa expor-se e isso gera espaço para outras iniciativas.

Tudo depende de como nos comportamos e em qual direção incli-
namos nossas ações de poder. E queremos aqui deixar algumas sugestões 
que podem estimular a perspectiva multidimensional:

a) ter em conta como os saberes tradicionais percebem os mo-
vimentos centrais, no que são destacáveis trabalhos como Gaia 
(THOMPSON, 2000);
b) construir pesquisas a partir de vozes usualmente não ouvi-
das, dando ouvidos, por exemplo, a autoras mulheres (NEVES, 
mimeo);
c) assumir que, como fragmentos de um todo, mergulhados na es-
fera da vida, somos definidos biologicamente por nossa capacida-
de auto-organizativa e, socialmente, pela forma como interagimos 
e pelas interações que valorizamos (MORIN, 2015);
d) dar premência à vida de maneira indiscutível, não por ser a úni-
ca coisa de valor ou criativa, mas por ser a única sujeita à morte e 
extinção (CAPRA, 2002).

Esperamos que, depois dos argumentos aqui lançados, não seja 

6 Fala de um dos professores entrevistados durantes a pesquisa

7 Trecho da música Movimento, de Jorge Drexler, disponível em https://www.you-
tube.com/watch?v=lIGRyRf7nH4.
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difícil perceber o quão aplicáveis essas premissas são no tripé do qual 
este livro trata. Tem sido centralizada e não coletiva a expertise de lidar 
com “coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, presente 
e ausente, investida em toda parte, que se chama poder” (FOUCAULT, 
2014, p. 137-138), mas ao se tratar de Educação, “devemos questionar 
uma suposição em particular – a da passividade” (APPLE, 1989, p. 112). 
Não temos indicativos suficientes para sugerir ainda que tratemos de mu-
danças duradouras, mas percebe-se que há embriões de prática e, se “só 
se aprende o que se pratica” (CUNHA, 2018), este é um indicativo subs-
tancial, não suficiente, mas claramente necessário.

CONCLUSÃO

O curioso fato de que inúmeros estudos já evidenciaram que o for-
talecimento da educação traz efeitos econômicos positivos, do mesmo 
modo que a saúde psíquica e que o maior acesso à justiça trazem um 
ambiente mais profícuo ao desenvolvimento econômico, não têm sido 
suficientes para que haja efetivamente uma abertura à multidimensio-
nalidade. Entendemos que isso decorre de um quase-paradoxo de que 
a valoração das outras dimensões da vida, por um lado, traz benefício 
econômico e, por outro, ameaça substancialmente a hegemonia da eco-
nomia na definição dos referenciais de nossa sociedade e, com isso, deixa 
inseguros os característicos detentores do saber, da justiça, e do estabele-
cimento do que é bom ou desejável em nossa sociedade. Temos então que 
estar atentos a “quais interesses são servidos pela definição do que seja 
considerado ‘bom’” (BALL, 2009, p. 308).

Evidenciar a multidimensionalidade, visibilizar as prisões que 
um olhar único nos impõe, é uma revolução necessária. Revolução que, 
como também sabemos, tem o significado de fazer girar: ao permitirmos 
olhar em torno da pirâmide, permitirmos que ela rode frente aos nossos 
olhos, veremos que três pontos definem um triângulo, mas também defi-
nem um círculo. E, ao rodar, essas figuras definem uma esfera, que por 
essência confronta a ideia de em cima ou em baixo. Por isso, é uniforme 
o perfil dos que defendem um mundo unidimensional, uma terra pla-
na, uma sociedade seguindo o plano desses mesmos senhores de sempre. 
As múltiplas dimensões da nossa esfera da vida não são hierarquizadas, 
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e precisamos desenterrar nossas outras capacidades, deixar de cometer 
absurdos cunhados no branquismo-machismo-rico-positivista para que 
possamos experimentar de forma mais serena o sentido de estar vivo, 
um aprendizado diário que será tão mais legítimo quanto menos estiver 
presos a visões monofacetadas.

A ideia de um modelo de sociedade baseada numa figura plana 
e que permite apenas movimentos ascendentes e descendentes limita o 
pensamento conceitual a respeito de outras possibilidades de organiza-
ção e de movimentação. Tal ideia implica numa perspectiva vertical de 
mobilidade, e consequentemente numa autopercepção individual situa-
da acima de uns e abaixo de outros, pensamento que permite apenas os 
papeis de vítima e de opressor. Restrita a uma face da pirâmide, a busca 
por bem estar individual implica em escalar, e não em construir. Como 
sugestão de uma outra figura possível, que apresenta possibilidades de 
futuro construídas coletivamente e para além da escalada social, citamos 
Paulo Freire (2014):

Com a invenção da existência que mulheres e homens criaram 
com os materiais que a vida lhes ofereceu, se lhes tornou impossível a 
presença no mundo sem a referência a um amanhã. A um amanhã cuja 
forma de ser, porém, jamais é inexorável. Pelo contrário, problemática. 
Um amanhã que não está dado de antemão. Preciso de lutar para tê-lo. 
Mas preciso de ter dele também um desenho enquanto luto para cons-
truí-lo como o operário precisa do desenho da mesa na cabeça antes de 
produzi-la. Este desenho é o sonho por que luto.  

Se, como indica Morin (2014), é preciso repensar a reforma e, para 
isso, reformar o pensamento, este artigo foi uma tentativa de praticar essa 
abordagem no campo educacional, com interfaces no Direito e na psico-
logia. É preciso que nos permitamos sonhar com outros desenhos, pois 
este sonho é vital para que possamos construí-lo.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS USADA COMO 
PRÁTICA PEDAGÓGICA DURANTE AS AULAS 

VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
                Regiane Neves1

INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa, visa mostrar e apresentar, A contação de história 
usada como prática pedagógica durante as aulas virtuais na Educação 
Infantil, compreender esse novo processo de ensino, entendendo esse 
desenvolvimento através do ensino das histórias na aprendizagem das 
crianças, bem como, contextualizar as ações dos professores sobre essa 
didática pedagógica e a aplicabilidade dos mesmos no novo formato de 
ensino, relacionando ao dia a dia escolar e no processo de ensino e da 
aprendizagem das crianças. As crianças nessa fase tem sua imaginação 
e criatividade muita aflorada, conseguem transformar um contexto em 
histórias imaginadas por elas, as histórias infantis, despertam um mundo 
imaginário, de faz de conta para as crianças, desenvolvendo suas habili-
dades cognitivas na compreensão do significado das palavras, das ima-
gens, da leitura do autor, possibilitando pistas nas próprias no contexto 
interpretar o que ouviu e viu, depois de algum tempo as crianças conse-
guirão elementos suficientes para analisar e identificar novos contextos 
que lhe serão apresentadas. Desta forma, a contação de histórias esti-
mulas as habilidades e desenvolve a criatividade, o cognitivo, a leitura, 
a imaginação e consequentemente a escrita, porém, ensinadas de forma 
adequadas. Portanto, há diversas maneiras de estimular a construção e o 

1  Licenciada em Letras pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
Jacarezinho. Pedagogia pela Faculdade Dom Bosco. Especialização em Educação 
especial inclusiva; Educação Especial com ênfase no TEA; Psicopedagogia Clíni-
ca e Institucional e Neuropsicopedagogia Clinica e Institucional pela Faculdade 
de Ensino Superior Dom Bosco – FACDOMBOSCO. E-mail: rregiianeneves@
gmail.com.



250

Pytti ValVerde rocha diniz SilVa | eVerSon Soto SilVa Brugnara 
reBeca FreitaS iVanicSka | Bruna Beatriz da rocha (organizadoreS)

processo de aprendizagem das crianças no processo da leitura, entender 
que o processo de ensino e aprendizagem das crianças ocorrem de forma 
sincrônica, e com muita prática pedagógica faz-se necessária. Para a rea-
lização desse artigo fez-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando como 
apoio materiais já elaborados anteriormente, como livros, artigos cientí-
ficos, periódicos. A pesquisa será qualitativa, pois será necessário com-
preender o que é a contação de história, como são desenvolvidas essas 
práticas, e as aulas virtuais como nova forma de ensino, tendo um caráter 
exploratório através da análise das leituras, buscando um entendimento 
com esse novo universo tão presente no século XXI. A apresentação da 
estrutura do trabalho será resumida em tópicos, capítulos para que se faça 
compreender melhor esse contexto, discorrendo sobre o conceito a partir 
do que diz os estudiosos, ressalta-se que, por não se tratar de um campo 
muito explorado ainda como tema de pesquisa na área da educação, bus-
cou-se correlacionar com a BNCC a pesquisa. Os primeiros caminhos 
para transmitir conhecimento às crianças e estimular a sua imaginação, 
despertar sua criatividade, é a contação de histórias ou seja, contar histó-
rias para as crianças, auxilia no desenvolvimento da escrita, da oralidade 
e da percepção de símbolos estimulando seu desenvolvimento.

A BNCC (2018, p. 43) diz que “criar e contar histórias oralmente, 
com base em imagens ou temas sugeridos” é um dos objetivos de 
aprendizagem no campo das experiências (Escuta, fala, pensamento e 
imaginação) sendo muito importante no desenvolvimento das crianças 
bem pequenas, como as do Maternal por exemplo. Mediante a uma con-
tação de histórias, a criança exercita a fantasia e a imaginação, adquirin-
do intimidade com a leitura, fluência e a habilidade de produzir textos 
e redações um outro, benefício indiscutível das histórias, é o despertar 
das crianças para a prática da leitura.  A contação de histórias, permite 
o contato com diferentes linguagens e maneiras de contar um mesmo 
acontecimento, articulando o corpo, a voz e recursos cênicos, possibili-
tando o alargamento do imaginário e dos sentidos, como ajuda na inter-
pretação textual. Ao contar uma história as crianças, apresenta-se a elas 
um universo de narrativas, e um poderoso instrumento de promoção ao 
gosto e hábito da leitura, ampliando as experiências sociais, o desenvolvi-
mento da imaginação, a capacidade de escutar e dar sequência lógica aos 
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fatos, e aumentando seu vocabulário, contribuindo assim, na formação 
da personalidade, envolvendo o social, o afetivo, e desenvolvendo assim, 
a criança.

Desde a infância, somos acostumados a ouvir histórias de nossos 
pais e familiares, sejam contos de livros ou até mesmo sobre situações do 
dia a dia. Assim, a contação de histórias é uma das primeiras formas de 
estimular a imaginação da criança, trata-se de uma atividade importante 
na educação infantil. Com à realização das aulas virtuais, pode-se verifi-
car vários vídeos na internet em que professores interagem com seus alu-
nos através desta prática pedagógica que foi tão difundida nesse contexto 
de ensino atualmente, porém, em sala não era tão usado. 

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO

A partir desse novo modelo de Ensino na pandemia, a conta-
ção de histórias ganhou um espaço nas aulas online do ensino infan-
til, e tem sido uma das melhores maneiras de desenvolver a escrita e 
a oralidade nessa nova realidade educacional, pois além de estimular a 
imaginação, a oralidade e a escrita, a contação de histórias, é uma prática 
pedagógica que exercita as conexões neurais das crianças, fazendo com 
que elas se identifiquem com as situações e desenvolvam maneiras de 
lidar com seus sentimentos e emoções, sendo um proveito criativo, pos-
sibilitando ao aluno reencontrar-se nas histórias, e despertar suas memó-
rias e afeições nesse tempo de pandemia. Por ser uma prática pedagógica, 
quando o docente faz a leitura em voz alta de uma história, contribui 
com o aumento da concentração dos pequenos, diminuindo os compor-
tamentos hiperativos, ansiosos ou agressivos. Portanto, é uma realidade 
de mudanças, a qual a educação e a maneira de ensinar está passando, 
e a contação de histórias mostra resultados significativos com os alunos 
nessa nova forma de ensino, pois quando se conta uma história, coloca-se 
para refletir sobre o desconhecido, ajudando a compreender o mundo 
à sua volta, estimula o gosto pela leitura, o compartilhamento do co-
nhecimento, a percepção de valores morais e sociais, o desenvolvimen-
to do lado lúdico, da observação e do senso crítico essas são algumas 
das vantagens que a contação de histórias possibilita a criança e ao seu 
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aprendizado na infância.  
A contação de histórias, dar vida a uma história, envolvendo ele-

mentos como a variação da voz, os gestos e a entonação das palavras, 
assim que a criança começa a ouvir, a compreender os sentimentos e 
emoções que os livros trazem, as imagens, fantoches, ou outro recurso 
utilizado para contar a história, ela inicia seu momento de aprendiza-
gem, é espaço para prender a atenção e aprender, os cenários são ótimos 
aliados para despertar a curiosidade. 

Figura 1: Arquivo pessoal aula virtual

História: O segredo da Tartanina da autora Cristina Fukumori

Figura 2: Arquivo pessoal aula virtual 

História: Música A galinha do Vizinho
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Figura 3: Arquivo pessoal aula virtual

Deus criou o homem e a mulher (Gênesis 1:27)

Figura 4: Arquivo pessoal aula virtual 

 

História: Quem foi Pedrinho de Mari Orben
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Figura 5: Arquivo pessoal aula virtual 

O corpo humano

Figura 6: Arquivo pessoal aula virtual

O Senhor Alfabeto

Compreender que a contação de histórias é uma prática pedagógi-
ca que favorece todas as idades é fundamental nesse novo modelo de en-
sino. O processo de ensino-aprendizagem da educação infantil precisa 
trazer no retorno presencial esse contexto usado nas aulas virtuais, apro-
veitando todos os seus benefícios e dando continuidade à essas vivências 
nas escolas, estimulando também entre as famílias e nas casas das crian-
ças. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil – RCNEI - (1998, p. 143), quando a criança ainda não sabe ler, 
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ela pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do professor, mesmo que a 
criança não consiga decifrar algumas palavras, ouvir um texto é uma for-
ma de leitura. Ainda de acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil – RCNEI - (1998, p. 143):

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhe-
cer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes 
e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos 
e lugares que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações 
com a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual 
pertence. As instituições de educação infantil podem resgatar o re-
pertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambien-
tes que frequentam, uma vez que essas histórias se constituem em 
rica fonte de informação sobre as diversas formas culturais de lidar 
com as emoções e com as questões éticas, contribuindo na cons-
trução da subjetividade e da sensibilidade das crianças. (p. 143).

      DCNEI (2009) coloca a criança no centro e se aprofunda em 
como garantir o que ela tem direito de aprender. A criança necessita ter 
acesso a uma boa literatura, assim, ela disporá de uma vasta fonte in-
formação cultural que alimentará a sua imaginação e, despertará nela o 
prazer pela leitura.  Porém, é necessário saber que esta prática educativa 
de contação de histórias, só terá efeitos positivos na formação da criança, 
se o narrador possuir, as habilidades necessárias, e a capacidade de envol-
ver a criança, levando-a às descobertas que são de extrema importância 
nessa fase de sua vida, além de colaborar para uma melhor participação 
e interação com o educador, seja, nas aulas virtuais ou em sala de aula. 
Devido à sua relevância para a Educação Infantil, não pode correr o risco 
de improvisar uma contação de história, pois o sucesso de uma narrativa 
depende da elaboração de um bom plano e roteiro, tal planejamento per-
mitirá ao narrador, transformar o improviso em técnica, unindo a teoria 
à prática. Dessa forma, o narrador terá mais segurança e naturalidade, 
melhorando o seu desempenho.

     De acordo com Coelho (1997, p. 50), “contar histórias é uma 
arte, por conseguinte requer certa tendência inata, uma predisposição, 
latente aliás em todo educador, em toda pessoa que se propõe a lidar 
com crianças.” Conforme exposto, a contação de histórias é uma arte 
que requer certo talento inato. De acordo com a autora, algumas técnicas 
podem ser aprimoradas ao longo do tempo, ou seja, com a prática, certas 
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habilidades podem ser estimuladas e desenvolvidas.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM AULAS VIRTUAIS

A partir das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e 
frente ao ensino virtual as mudanças se tornam significativas em diversos 
setores e serviços da sociedade, e transformações institucionais, com isso, 
a inclusão e/ou o uso mais intensificado das TIC (ALVES, 2011) em 
contextos educacionais, foi adotado com maneira de não deixar o ensi-
no das crianças pararem, com o objetivo de estimular as potencialidades 
tecnológicas do momento, oportunizando escalas comunicativas e inte-
rativas, bem como a praticidade e a mobilidade. Frente ao cenário atual, 
ressalta-se que a mobilidade é algo característico daquilo que Santaella 
caracteriza como geração “conexão contínua”, que é “constituída por 
uma rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades que operam em 
espaços físicos não contíguos” (SANTAELLA, 2012, p. 33). Em adi-
ção, temos as tecnologias comunicacionais não mais presas a “âncoras 
geográficas”, tais como cabos, modems, fios e desktops (SANTAELLA, 
2012), o que possibilitou desvincular-se fisicamente de espaços fixos e 
realizar tarefas de maneira remota, justificada assim, a facilidade em se 
deparar com as aulas virtuais em uma variedade de espaços com acesso 
a qualquer tempo, essa realidade. É notório que a educação tem feito um 
movimento de acompanhar esse modelo, buscando inserir as tecnologias 
nas práticas educativas, sobretudo de variados modos, independentemen-
te daquilo que se tem denominado de “modalidade” – presencial com o 
uso da tecnologias, sendo semipresencial, educação a distância (EaD), 
ou o híbrido, fazendo-se fundamental, voltar a atenção para as práticas 
pedagógicas e mediadas pelas TIC, que possam em comum proporcio-
nar um contexto educacional significativo e de aprendizagem. De acordo 
com Fernandes (2008), a prática pedagógica pode ser considerada como 
a “prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questão 
didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada à 
educação como prática social e ao conhecimento como produção históri-
ca e social [...]” (FERNANDES, 2008, p. 159). Ou seja, as práticas peda-
gógicas podem ser consideradas ações intencionais que, fundamentadas 
em concepções de ensino e aprendizagem, se relacionam com as práticas 
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sociais vinculadas a uma cultura, operacionalizadas para atender às de-
mandas educacionais de determinado público. Nesse contexto, e dentro 
da cultura digital, as práticas pedagógicas são desafiadas pelas tecnolo-
gias, a comunicação, a produção, a criação, a criatividade, e a circulação 
em rede de informações e conhecimentos passando a acontecer no cam-
po do “ciberespaço”, pela qual, seria mais coerente com o surgimento de 
novas práticas educativas e formativas (SANTOS, 2014) que também se 
relacionem entre si para atender a novas demandas. Nesse novo cenário 
as novas práticas educativas/pedagógicas emergem e devem ser amplia-
das, pois o campo de atuação desprende-se das limitações geográficas e 
temporais e se expande para um cenário de ilimitadas possibilidades.  Às 
práticas pedagógicas, são reflexos das práticas e pensamentos assumidos 
pelos docentes em suas ações cotidianas dentro dos contextos educacio-
nal, vale frisar que, tais práticas são sustentadas de forma inconsciente, 
por teoria(s) ou concepção(ões), sendo assim, às práticas pedagógicas 
atuais baseiam-se na cultura digital, muitas têm sido norteadas por con-
cepções humanistas, cognitivistas e, sobretudo, interacionistas, tomando 
como referências estudiosas como Piaget, Vygotsky, entre outros, essas 
práticas se privilegiam do autoconhecimento e o desenvolvimento das 
potencialidades humanas, a interação é vista como uma das favorece-
doras da aprendizagem; a constituição das experiências é marcada pela 
colaboração, a cooperação é troca de ideias para se construir o conhe-
cimento de forma coletiva. A aprendizagem das crianças na educação 
infantil e frente a essas tecnologias precisam ser vista como um processo 
diário de aprendizagem significativa, ou seja, as propostas pedagógicas 
necessitam ser revisadas, levando os alunos a pensarem, criarem, estimu-
larem-se através das práticas pedagógicas. A contação de história, apre-
senta-se como um papel necessário no ambiente virtual, pois estimulas 
várias habilidades e competências das crianças.

O necessário nesse processo de ensino e de aprendizagem, é que 
o professor precisa compreender que a criança precisa ser motivada, 
estimulada constantemente, necessitando de instruções concretas, sig-
nificativas para executar determinadas atividades, possibilitando o seu 
desenvolvimento intelectual e cognitivo. Portanto, é imprescindível ter in-
formações suficientes sobre os diversos tipos, maneiras de aprendizagem, 
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voltando um olhar para essa contação de história como metodologia ca-
paz de estimular e desenvolver o aluno, compreendendo como funciona, 
os procedimentos virtuais para realizar e desenvolver um trabalho signi-
ficativo junto a esses alunos, não podendo simplesmente fazer aquisição 
equivocada de informações devido a um conhecimento raso acerca dessa 
prática pedagógica e de aprendizagem, ou simplesmente, usar o senso 
comum, que é o mais comum nas escolas e na docência.

É preciso deixar claro que, a responsabilidade não é só do professor. 
O professor não possui obrigação ou condições de resolver tudo sozinho, 
porém, o docente precisa compreender que por estar diretamente ligado 
ao ensino, ele quem planeja e executa, cria, elabora práticas pedagógicas 
para desenvolver seus alunos. Desta maneira, possibilitar a esse aluno 
um acompanhamento, e propostas pedagógicas capazes de estimular seu 
desenvolvimento é fundamental. Assim, as tecnologias e a contação de 
histórias são uma parceria eficaz de ensino e aprendizagem, tanto virtual-
mente como presencialmente. Por tanto, a contação de histórias na educa-
ção infantil, desperta a curiosidade, estimula a imaginação, desenvolve a 
autonomia e o pensamento, proporcionando vivenciar diversas emoções 
como medo e angústias, ajudando o aluno a resolver seus conflitos 
emocionais próprios, aliviando assim, sobrecargas emocionais.

 CONCLUSÃO

A presente pesquisa permitiu analisar a importância que a con-
tação de histórias tem para a construção do conhecimento das crianças 
na Educação Infantil, visando as necessidades atuais de se implementar 
seja, virtualmente ou em sala de aula, práticas complementares de ensino 
que contribuam de maneira significativa para o aprendizado do aluno. 
A contação de histórias, além de incentivar a socialização, melhora o 
relacionamento entre o professor e o aluno. A história, quando bem con-
tada, instiga a criança a procurar mais conhecimento através do hábito 
da leitura, a contação de história propicia fonte de prazer e lazer, expande 
a mente, estimula a imaginação, faz a criança pensar por si só, melhora 
o seu vocabulário e sua oralidade. Porém, para obter todos esses benefí-
cios, é importante que a criança seja estimulada a apreciar leituras desde 
pequenas, favorecendo a curiosidade em diferentes contextos, então, Para 
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cada idade deve-se contar um tipo de história e, para cada situação, um 
tipo de recurso deverá ser utilizado, o professor é o agente de mudan-
ças na vida do aluno, responsável por conhecer as necessidades de cada 
um, equilibrando isso no processo de ensino, saber adequar uma história 
também faz-se necessária, para poder contribuir com à capacidade men-
tal da criança, esse é um dos papeis do educador atual.  Um contexto 
fundamental, é que o docente busque utilizar competências, ferramentas 
para tornar as aulas mais significativas, mais próximas do universo das 
crianças. 

Concluiu-se que através do presente estudo, que a contação de his-
tória é uma relevante prática pedagógica, pois estimulas vários aspectos 
da criança, conseguindo desenvolve-la de forma criativa, e o mais impor-
tante, estimula o gosto pela leitura. Ressalta-se que é responsabilidade do 
colégio, escola, adotar práticas adequadas para atender esse público, e 
não deixar apenas a cargo do professor, necessitando de mais aulas prá-
ticas, que envolva o lúdico, aulas em que a discussão das ideias sejam va-
lorizadas, orientações significativas para realizar as atividades, estimulo 
e atenção para verificar e compreender a contação de história, motivação 
para que os alunos continuem esforçando-se, o importante é entender 
que o professor, é um mediador de conhecimento, tendo como função 
encontrar formas de ensinar e fazer com que os alunos desenvolvam suas 
capacidades de aprendizagens. 

Conclui-se portanto que o processo de Ensino e aprendizagem, 
seja eles, na forma virtual ou presencial apresentam suas complexidades 
como em qualquer processo de ensino, porém, a importância da conta-
ção de história na Educação Infantil, ajuda esse aluno a se desenvolver 
de forma significativa. Porém, a falta de informação sobre essa prática 
pedagógica nos espaços educacionais, e na própria formação do profes-
sor não o capacita para trabalhar de forma significativa essa metodologia, 
outro fator que vale destacar é que, as escolas, gestores, não investem 
em cursos de capacitação para que o professor consiga entender o como 
fazer, realizar e/ou ampliar seus conhecimentos, tornando tudo muito 
complexo para esse contexto. Nesse sentido, a pesquisa desperta uma 
visão que pode ser norteadora para posteriores pesquisas, debates, a fim 
de repensar esse tema e as práticas no âmbito educacional, deixando em 
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aberto para novos olhares, pesquisas, debates em relação a contação de 
histórias como prática pedagógica na Educação Infantil, pois aprende-se 
também através de histórias.
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POSFÁCIO

Quando jovens, nos primeiros anos da escola, aprendemos que, 
para se desenhar uma reta, são necessários apenas dois pontos, e, para se 
ter uma circunferência, cabe impender esforço maior, pois se mostra in-
dispensável criar uma curva fechada e plana, cujos pontos se equidistam 
de outro interior chamado centro.  

Nessa sintonia, abranger o desenvolvimento humano em “linha 
reta” não abarca desafios, razão pela qual importa compreender o ser 
humano como um conjunto de pontos resultantes da união entre uma 
circunferência e seus pontos internos. 

Após a leitura da presente obra, foi possível identificar interseção 
(pontos de convergência) e intercessões (intervenções, mediações etc.), 
entre direito, educação e psicologia, tendo como ponto comum o desen-
volvimento humano. 

Chegamos, assim, ao fim dessa coletânea com o sentimento de 
dever cumprido, pois diante do esforço comum empregado pelos autores 
foi possível, em meio a um “mosaico teórico”, apresentar/representar 
estudos técnicos-científicos em uma época em que a ciência se encontra 
cada vez mais subjugada.

Caro leitor, se você chegou ao final deste livro, demonstra interesse 
pela ciência. A você, fica o convite para integrar o corpo de autores para 
a nossa próxima jornada técnico-literária. 

Por fim, deixo aqui uma reflexão trazida por Givanildo Arruda, 
que afirma: “a vida pode ser representada como uma figura geométrica, pode ser: 
um círculo, quadrado, retângulo, linha reta ou sinuosa etc. Faça uma retrô em sua 
vida e veja qual delas você está vivendo, ou gostaria de estar.”

Um abraço, 

Contagem/Tiradentes/Belo Horizonte-MG, outubro de 2021.
Everson Soto Silva Brugnara 
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